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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) เผยผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนสะสมของรัฐวิสำหกิจในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-
พ.ค.61) มีจ ำนวน 132,447 ล้ำนบำท ขยำยตัวสูงถึง 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 60 โดยเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มี
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ในส่วนของ 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) เปิดเผยว่ำ ตัวเลขหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 อยู่ท่ี 6.49 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็น 
40.78% ของจีดีพี โดยเพ่ิมขึ้นสุทธิจำกเดือนก่อนหน้า จ านวน 1.09 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น หนี้รัฐบาล อยู่ที่ 5.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.91 
หมื่นล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ภายใต้แผนที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2561 และการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นสุทธิ 2.28 หมื่นล้านบาท 
เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อน าไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ จ านวน 2.68 หมื่นล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ 
4 พันล้านบาท ขณะที่เงินกู้เพ่ือกำรลงทุนจำกแหล่งเงินกู้ในต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นสุทธิ 3.25 พันล้ำนบำท   

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ (สนค.) เปิดเผย ดัชนีรำคำผู้ทั่วไปเดือนมิถุนำยน 2561 ว่ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 12 จำกกำรปรับขึ้นของหมวดพลังงำน โดยเฉพำะรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นร้อยละ 12.9 ขณะที่หมวดสินค้าอาหารสดลดลงครั้งแรกในรอบ 
3 เดือน ที่ร้อยละ 1.7 เฉลี่ยครึ่งปีแรกเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.97 และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.69  

สภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สภำผู้ส่งออก เปิดเผยถึงภำพรวมกำรส่งออกในเดือน พ.ค. มีมูลค่ำ 22,257 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ ขยำยตัวสูงสุดเป็นเดือนที่ 15 หรือมีอัตรำกำรเติบโตอยู่ท่ี 11.4% ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 21,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.7% ส่งผล
ให้การส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 11.5%  

ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย.61 อยู่ท่ี 81.3 ปรับตัวดีขึ้นจำก
เดือนก่อนที่อยู่ 80.1 ซึ่งถือว่าเป็นค่าดัชนีท่ีสูงสุดในรอบปี และยังเป็นการปรับขึ้นในทุกรายการเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลจากราคาน้ ามันที่
ปรับตัวสูงขึ้น จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะดูแลราคาน้ ามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นปี รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่เริ่มเห็นการ
ฟื้นตัวชัดเจนโดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีแนวโน้มดีขึ้น 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2561 มีกำรขยำยตัวร้อยละ 3.2 
เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยำยตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 เป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ 5 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 3.8 (5 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 0.4) โดยอุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ รถยนต์และ
เครื่องยนต์ น้ าตาลทราย เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ยา Hard Disk Drive และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่313 ประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 การลงทุนรัฐวิสาหกจิ 5 เดือนของปี 61 ขยายตัวสูงถึง 61% 
 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะระบุ หนี้ประเทศสิ้นเมื่อสิน้เดือน พ.ค. ขยับเพ่ิมหมื่นล้าน หนีภ้าครัฐกระฉูด 
 สนค. เผย เงินเฟ้อคร่ึงปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.97 คาดการณ์ทั้งปีเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบร้อยละ 1.2 
 สรท.ยืนยันเป้าส่งออกทั้งปีโตแตะระดับ 8% 
 ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคกลับมาปรับตัวดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 อยู่ท่ี 3.2% จากปีก่อนหน้า  
 ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงจากสปัดาห์ก่อน ปิดตลาดที่ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม  
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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  

 

ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคบริกำรขั้นสุดท้ำยของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 56.5 ในเดือนมิ.ย. จาก
ระดับ 56.8 ในเดือนพ.ค., ผลส ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภำคบริกำรของสหรัฐขยับขึ้น 0.5% สู่ระดับ 59.1 ใน
เดือนมิ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยค ำสั่งซ้ือภำคโรงงำนของสหรัฐเพ่ิมขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค. หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนเม.ย. 

ประเทศจีน: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคบริกำรของจีนอยู่ที่ระดับ 53.9 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 
เดือน เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.9 ในเดือนพ.ค. ส าหรับดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคกำรผลิตอยู่ที่ระดับ 51.0 ในเดือนมิ.ย. ลดลงเล็กน้อยจาก
ระดับ 51.1 ในเดือนพ.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผย ดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรำยใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจ ำไตรมำส 
2 อยู่ท่ี +21 ลดลง 3 จุดจากระดับ +24 ในไตรมาส 1 และยังต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ท่ีระดับ +22 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 0.47% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวด
ส่งมอบเดือน ส.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. ที่ระดับ 73.80 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.35 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.47% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.  เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี้
บรรยากาศการซื้อขายในตลาดน้ ามันนิวยอร์กยังได้รับแรงกดดันจากรายงาน แท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนเพิ่มขึ้น 5 แท่น สู่ระดับ 
863 แท่นในสัปดาห์นี้ หลังจากลดลงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน 
 

 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 56.5 ในเดือนมิ.ย., 
ดัชนีภาคบริการของสหรัฐขยับขึน้ 0.5% สู่ระดับ 59.1 ในเดือนม.ิย., ค าสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพ่ิมขึ้น 0.4% ใน
เดือนพ.ค. 

 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการของจีนอยู่ท่ีระดับ 53.9 ในเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
(PMI) ภาคการผลิตอยู่ท่ีระดับ 51.0 ในเดือนมิ.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจ าไตรมาส 2 อยู่ท่ี +21 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.47% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 กรกฎาคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. 
 ประเทศญี่ปุ่น: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนมิ.ย. 
 ประเทศจีน: ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., การ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนมิ.ย. 


