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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 316 ประจาวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ช่วงวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







มูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนครึ่งแรกปี 61 ขยายตัวเพิ่ม 6.78%
ดัชนีรายได้เกษตรกร มิ.ย.-ก.ค.61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 60
BOI เผยยอดขอส่งเสริมลงทุน H1/61 รวม 754 โครงการ มูลค่าลงทุน 284,600 ล้านบาท
ธ.เอสเอ็มอีและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอการค้าไทยเผยจดทะเบียนนิติบุคคลกาไรเพิ่ม 32.7%
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คาด อี-คอมเมิร์ซไทยมูลค่าแตะ 3 ล้านล้านบาทในปีนี้
ค่าเงินบาทประจาสัปดาห์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อยู่ที่ 33.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยครึ่งแรกของปี 61 มีมูลค่า 678,623 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 แยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 553,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 และมูลค่าการค้าผ่านแดน 124,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
19.01 ทั้งนี้ มั่นใจว่ากิจกรรมมหกรรมการค้าชายแดนจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปีนี้ ใกล้เป้าหมายที่กาหนดไว้ 1.5 ล้านล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 60 ที่ทาได้ 1.32 ล้านล้านบาท
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร จากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมิ.ย. 61 เพิ่มขึ้น
จากเดือนมิ.ย. 60 ร้อยละ 4.27 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนมิ.ย. 61 ลดลงร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สินค้าที่ราคา
ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด และ สุกร ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสาปะหลัง มังคุด ทุเรียน และ ไข่ไก่ โดยหากมองถึงแนวโน้ม
ดัชนีรายได้ ราคา และผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนก.ค. – ส.ค. 61 พบว่า แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกร เดือนก.ค. 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากช่วงเดียวกัน
ปีก่อนเป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ภาวะการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 61 (ม.ค.-มิ.ย. 61) มีการ
ขอรับส่งเสริมการลงทุน 754 โครงการ เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปี 60 และมีมูลค่าเงินลงทุน 2.85 แสนล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน
ของปี 60 โดยการขอรับส่งเสริมทั้งหมดเป็นโครงการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายจานวน 316 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46 ของจานวนโครงการทั้งหมด
มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.24 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวม และการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีจานวน 142 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 1.83 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 122 จากช่วงเดียวกันของปี 60
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อานวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยเอสเอ็มอีขอจดนิติบุคคลราว 7-8
แสนราย ส่งผลให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นชัดเจน ยอดขายเพิ่มร้อยละ 40 กาไรเพิ่มอีกร้อยละ 32.7 ขณะสภาพคล่องปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 27.4 ส่วน
อีกร้อยละ 70 หรือ 1.75 ล้านราย ไม่ยอมยื่นขอจดทะเบียน ถือเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเหตุไม่รับความช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ จากรัฐยามวิกฤต และ
พบว่า 5 ปัจจัยแรกที่ทาให้ผู้ประกอบการไม่ยอมจดทะเบียนนิติบุคคลมาจากกลัวการถูกเก็บภาษีถึงร้อยละ 43 ระยะเวลาจดทะเบียนหรือไม่มีเวลาไป
จดทะเบียนร้อยละ 40.5 ได้รับการบอกเล่าที่ไม่ดีจากการจดทะเบียนร้อยละ 40.2 การจดทะเบียนนิติบุคคลทาได้ยากและต้องใช้เอกสารจานวนมากถึง
ร้อยละ 38.4 และการเป็นนิติบุคคลจะถูกกรมสรรพากรตรวจสอบอย่างละเอียดละเอียดร้อยละ 38.2
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คาดว่ามูลค่าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) ในปี
61 คิดเป็น 3.058 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.76 จากปี 60 ที่มีมูลค่า e-Commerce ทั้งสิ้น 2.812 ล้านล้านบาท โดยมูลค่า E-Commerce ในปี
60 ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าประเภท B2B ประมาณ 1.675 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.56 รองลงมาเป็นมูลค่าประเภท B2C จานวนมากกว่า 8.12 แสน
ล้านบาท หรือร้อยละ 28.89 และส่วนที่เหลือราว 3.25 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 11.55 เป็นมูลค่าตามธุรกิจประเภท B2G ซึ่งเมื่อเทียบมูล ค่าอี-คอมเมิร์ซ
ของปี 60 กับปี 59 จะพบว่ามูลค่าของประเภท B2B มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 8.63 เช่นเดียวกับประเภท B2C ที่โตขึ้นร้อยละ 15.54
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ค่าเงินบาทประจาสัปดาห์ วันพฤหัสที่ 26 ก.ค.61 ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อยู่ที่ 33.24 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. โดยที่ทิศทางของ
เงินสกุลใหญ่ในภูมิภาคต่างปรับตัวแข็งค่าขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงเทขายเงินดอลลาร์ สรอ. จากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า แนวโน้มการคุม
เข้มนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงผลของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ประจาเดือนมิถุนายน ซึ่งออกมาแย่
กว่าที่คาดการณ์ไว้ ทาให้ลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนลง

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ อ่อนตัวลงสู่ระดับ
55.9 ในเดือนก.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% ในเดือนมิ.ย., GDP ประจาไตรมาส 2 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 4.1%, ยอดขายบ้านใหม่อ่อนตัวลง 5.3% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน
 สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 ใน
เดือนก.ค.
 ประเทศจีน: กาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนพุ่งขึ้น 17.2% ในช่วง 6 เดือนแรก
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.74% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนมิ.ย., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการ
ผลิตประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ อ่อนตัวลงสู่ระดับ
55.9 ในเดือนก.ค. หลังจากแตะ 56.2 ในเดือนมิ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% ใน
เดือนมิ.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาสสองของปีนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ,
ยอดขายบ้านใหม่อ่อนตัวลง 5.3% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 631,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 8 เดือน หลังจากที่พุ่ง
ขึ้น 6.7% แตะระดับ 666,000 ยูนิตในเดือนพ.ค.
สหภาพยุโรป: ไอเอชเอส มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัว
ลงสู่ระดับ 54.3 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 54.9 ในเดือนมิ.ย.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนพุ่งขึ้น 17.2% ในช่วง
6 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.ที่มีการขยายตัว 16.5%
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. ที่ร ะดับ 68.69 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.77 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. สัญญาน้ามันดิบ ปรับตัวลดลงหลังหลังจากมีรายงานว่าจานวนแท่นขุดเจาะ
น้ามันในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์สู่ระดับ 861 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดน้ามันยังได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปรับตัวลง เนื่องจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้เข้ามาบดบังปัจ จัยบวก
จากตัวเลข GDP ที่ขยายตัวแข็งแกร่ง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต
, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.
 สหภาพยุโรป: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/การผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนพ.ค.
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