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โฆษกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง หรือ สศค. กล่ำวว่ำ กระทรวงกำรคลังเตรียมพิจำรณำปรับประมำณกำรเศรษฐกิจจำก 4.2% เป็น 
4.5% ในเดือน กรกฎำคมนี้ ซึ่งเป็นรอบการทบทวนภาวะเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ โดยมีปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัวสูงถึง 26.8% โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือน
ที่ 17 นับตั้งแต่ต้นปี 2560 ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีอย่างชัดเจน จากการลงทุนในหมวดเครื่องจักร การจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ 
ขยายตัว 28.6% ขณะที่ปริมาณน าเข้าสินค้าทุน ขยายตัวต่อเนื่อง ที่ 7.3% ส าหรับการลงทุนในหมวดก่อสร้าง การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ 
ขยายตัว 8.1% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 59 เดือน  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เผยกำรจัดเก็บรำยได้รัฐบำลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2561 (ต.ค. 60 – พ.ค. 61) รัฐบาล
จัดเก็บรายได้สุทธิ จ านวน 1,571,788 ล้านบาท สูงกว่ำประมำณกำรตำมเอกสำรงบประมำณ 60,008 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.0 โดยมีสำเหตุจำก
กำรจัดเก็บรำยได้ของหน่วยงำนอื่น และการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 28,887 และ 25,629 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.7 และ 
25.6 ตามล าดับ ทั้งนี้ ภำษีที่จัดเก็บได้สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ส าคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีรถยนต์ และภาษียาสูบ นอกจากนี้  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรหรือ สศค. ได้มีกำรเปิดเผยว่ำ รำยได้เกษตรกรที่แท้จริงเดือนพฤษภำคม 2561 ขยำยตัว 9% ต่อปี สูงสุด
ในรอบ 13 เดือน เป็นสัญญาณช้ีวัดเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีและกระจายตัวไปยังภาคการเกษตรและในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยปัจจัยสนับสนุนยังมาจาก
การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มกระจายตัวลงไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยราคาสินค้าเกษตรตระกูลเปลือก เช่น ข้าวเปลือก 
มันส าปะหลัง ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่ราคาปาล์มน้ ามันก็ปรับตัวขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประกาศใช้ดีเซลบี 20 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ระบุว่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) ในเดือน พ.ค.61 ขยำยตัวขึ้น 3.2% จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเป็นกำรขยำยตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 จำกกำรส่งออกที่ฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลท ำให้ 5 
เดือนแรกของปี 61 (ม.ค.-พ.ค.) MPI ขยำยตัว 3.8% จำก 0.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ สศอ.ได้ปรับประมำณกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ(GDP) ภำคอุตสำหกรรมปี 2561 เป็น 3-4% จากเดิม 2-3% เนื่องจากปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาดีกว่าที่ได้มีการ
คาดประมาณไว้ ทางด้านส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินอัตรำกำรเติบโตของสินเชื่อ ปี 61 จะขยำยตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5.0% จากเดิมที่ 4.8% โดยคาดว่า สินเช่ืออาจ
เพิ่มขึ้นประมาณ 6 แสนล้านบาท โดยเป็นสินเช่ือช่วงครึ่งปีแรก 2.87 แสนล้านบาท และครึ่งปีหลัง 3.13 แสนล้านบาท ทั้งนี้ประเมินว่ากลุ่มสินเช่ือธุรกิจ
จะเติบโต 4.5% สินเช่ือรายใหญ่เติบโต 2.5% สินเช่ือเอสเอ็มอีเติบโต 5.5% และกลุ่มสินเช่ือรายย่อยโต 6.0% 

ค่ำเงินบำทยังคงปรับตัวอ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 ปิดที่ 33.17 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. โดยได้รับปัจจัยจากแรงซื้อ
เงินดอลลาร์ สรอ. ของนักลงทุน เนื่องจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังเป็นผลมากจากประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มีแรงซื้อดอลลาร์ สรอ.เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สกุลเงินในภูมิภาคอ่อน
ค่าในทิศทางเดียวกัน  

  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่312 ประจ าวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กระทรวงการคลังเล็งปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้เป็นโต 4.5% 
 คลังเผย 8 เดือนรัฐเก็บรายได้เกินเป้า 6 หมื่นล้าน 
 สศค. เผย รายได้เกษตรกรเพ่ิมขึ้น 9% สูงสุดในรอบ 13 เดือน 
 สศอ. ระบุว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน พ.ค.61 ขยายตัวขึ้น 3.2% จากช่วงเดียวกันของปกี่อน 
 สศอ. ปรับประมาณการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคอุตสาหกรรมปี 2561 เป็น 3 - 4% 
 กสิกร” คาดสินเชื่อปีนี้เติบโตดี อานิสงส์ธุรกจิกลาง-ใหญ่หนุน 
 ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61 ปิดที่ 33.17 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยดัชนีกำรท ำสัญญำขำยบ้ำนที่รอปิดกำรขำย 
(pending home sales) ในเดือนพ.ค. ลดลง 0.5% จำกเดือนก่อน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็น
ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ประจ ำไตรมำส 1 ที่ระดับ 2.0%, สต็อก
สินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งในเดือนพ.ค. เพ่ิมขึ้น 0.5% จำกเดือนก่อน ขณะที่สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4%, ยอดขำยบ้ำนใหม่ใน
เดือนพ.ค. พุ่งขึ้น 6.7% จำกเดือนก่อน สู่ระดับ 689,000 ยูนิต 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยก ำไรของบริษัทขนำดใหญ่ในภำคอุตสำหกรรมของจีนขยำยตัว 16.5% 
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.ที่มีการขยายตัว 15% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตรำว่ำงงำนเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 2.2% ลดลงจากระดับ 
2.5% ในเดือนท่ีผ่านมา, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือนพ.ค.หดตัวลง 0.2% 
เมื่อเทียบเป็นรายเดือน 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 8.1% จากสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน ส.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. ที่ระดับ 74.15 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.57 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
8.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.  สัญญาน้ ามันดิบยังได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ตลาดน้ ามันอาจประสบภาวะตึงตัว 
หากสหรัฐประกาศคว่ าบาตรอิหร่าน โดยสหรัฐได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ และบริษัทน้ ามัน ระงับการซื้อน้ ามันดิบจากอิหร่านภายในวันที่ 4 
พ.ย. มิฉะนั้นจะถูกสหรัฐท าการคว่ าบาตร นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 858 แท่นใน
สัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน 

 
 
 
 

 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีการท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนพ.ค. ลดลง 0.5% จากเดือน
ก่อน GDP ประจ าไตรมาส 1 อยูท่ี่ระดับ 2.0%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค. เพ่ิมขึ้น 0.5% จากเดือนก่อน 

 ประเทศจีน: ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนขยายตัว 16.5% ในช่วง 5 เดือนแรก 
 ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 2.2%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.หดตัวลง 0.2% จากเดือน

ก่อน 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 8.1% จากสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 กรกฎาคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลติเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลติเดือนมิ.ย. จากสถาบันจัดการ
ด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP 

 ประเทศญี่ปุ่น: ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจ าไตรมาส 2 
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 


