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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 3-7 กันยายน 2561

ปีที่ 6 ฉบับที่ 322 ประจาวันที่ 10 กันยายน 2561
พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







กระทรวงพาณิชย์เผย เงินเฟ้อเดือน ส.ค. โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 อยู่ที่ 1.62% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนส.ค.อยู่ที่ 83.2 สูงสุดในรอบ 64 เดือน
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มเป้าส่งออกปีนี้โต 9%
กกร. คาดาการณ์'จีดีพี'ปี 61 มีโอกาสโตถึง 4.8%
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะเผยไทยมีหนี้คงค้าง 6.55 ล้านล้านบาท
ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ปิดวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 61 ที่ 32.74 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า อัตราเงินเฟ้อมีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และทรงตัวสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่14 ผลจากการสูงขึ้นของหมวดผักสดร้อยละ 0.31 เนื่องจากอยู่
ในช่วงของเทศกาลสารทจีนทาให้สินค้าของสดบางรายการราคาสูงขึ้น หมวดพลังงานที่มีการขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 ร้อยละ 9.05 เป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ส.ค. 61 อยู่ที่ 83.2 จาก 82.2
ในเดือนก.ค. 61 โดยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 64 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 70.2 จาก 69.1 ใน
เดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทาอยู่ ที่ 78.3 จาก 77.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 101.2 จาก
100.2 โดยมีปัจจัยบวกมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 2/61 เติบโต 4.6%, การคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5%, การขยายตัวของการ
ส่งออก และราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ได้ปรับเป้าการส่งออกของไทยปีนเี้ ป็นขยายตัว 9% จากเดิมที่คาดการณ์
ไว้ 8% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตลาดหลักมีศักยภาพสูงขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ไอที
รถยนต์ ไปยังญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ด้านเอกชนมีการนาเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบต่อเนื่อง เป็นสัญญาณการลงทุนภาคการผลิต อีกทั้ง ขณะที่สงครามการค้า
จีน -อียู มีการปรับขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ ส่งผลดีต่อสินค้าไทยให้มีโอกาสส่งออกพืชเกษตร และอาหารทะเลไปสหรัฐทดแทนจีนมากขึ้น ทั้งนี้
ในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีไทยจะต้องส่งออกได้มูลค่าเฉลี่ย 22,240 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จึงจะทาให้การส่งออกไทยเติบโตได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้
ประธานคณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คาดอัตราการขยายตั วของเศรษฐกิจ (จี ดีพี ) ในปี 2561 นี้ จะยังคงอยู่ในกรอบ
ประมาณการของ กกร. คือ จีดีพี 4.3-4.8% ส่งออก 7.0-10.0% และเงินเฟ้อ 0.9-1.5% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวสูงกว่าที่คาด
โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออก, การท่องเที่ยว, การบริโภคภาคเอกชน และการผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวสูง สาหรับในช่วงครึ่งปีหลัง กกร. มองว่า
เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตผ่อนแรงลง จากการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงของการส่งออก รวมทั้งต้องติดตามการเดินหน้านโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจ
กระทบต่อสินค้าส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังต้องติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้าต่อผลผลิตภาคเกษตรด้วย ส่วนการท่องเที่ยวยังคาดว่าจะ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค. 61 มีจานวน 6,557,290.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40.9%
ของจีดีพี โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,251,290.17 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 922,047.84 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน)
375,133.92 ล้ านบาท และหนี้ หน่ วยงานของรั ฐ 8,818.67 ล้านบาท เป็นหนี้ในประเทศ 6,300,573.04 ล้ านบาท หรื อ 96.09% และหนี้ ต่างประเทศ
256,717.56 ล้านบาท หรือประมาณ 7,719.46 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 3.91% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด เป็นหนี้ระยะยาว 5,672,526.27 ล้านบาท
หรือ 86.51% และหนี้ระยะสั้น 884,764.33 ล้านบาท หรือ 13.5% ของหนี้ สาธารณะคงค้างทั้งหมด โดยหนี้รัฐบาลเกิดจากการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
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ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 61 ปรับตัวอ่อนค่าลงอยู่ที่ 32.79 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. (สัปดาห์ก่อนปิดที่ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.)
โดยมีปัจจัยจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้น อีกทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกางสหรัฐฯ ในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนมีการซื้อเงิน ดอลลาร์ สรอ.มากขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 54.8 ในเดือนส.ค.,
ดัชนีภาคบริการของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 58.5 ในเดือนส.ค., คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือนก.ค.
 ประเทศจีน: มูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.1% เทียบรายปี ยอดส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4% ยอด
นาเข้าทะยานขึ้น 18.8%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนอยู่ที่ระดับ 51.5 ในเดือนส.ค. PMI ภาคการ
ผลิตของจีนอยู่ที่ระดับ 50.6 ในเดือนส.ค.
 ประเทศญี่ปนุ่ : การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไตรมาส 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.05% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 54.8 ในเดือนส.ค.
ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 56.0 ในเดือนก.ค., ผลสารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาค
บริการของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 58.5 ในเดือนส.ค. จากระดับ 55.7 ในเดือนก.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยคาสั่งซื้อภาคโรงงานของ
สหรัฐลดลง 0.8% ในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมิ.ย.
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.1% เทียบรายปี แตะ 19.43
ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.85 ล้านล้านดอลลาร์) ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ยอดส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4% เทียบรายปี ขณะที่ยอดนาเข้า
ทะยานขึ้น 18.8%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนอยู่ที่ระดับ 51.5 ในเดือนส.ค. ลดลงอย่างมากจากระดับ 52.8 ในเดือน
ก.ค. สาหรับ PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ระดับ 50.6 ในเดือนส.ค. ซึ่งลดลงจากระดับ 50.8 ในเดือนก.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไตรมาส 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานล่าสุดที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.05% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. ที่ระดับ 67.75 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว ลดลง 2.05 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.05% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. ตลาดน้ามันสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และความวิตก
เกี่ ยวกับ การท าสงครามการค้ าระหว่ างสหรัฐ และประเทศคู่ค้ า ซึ่ง จะกระทบต่ออุป สงค์ น้ามัน อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันยัง พอได้แ รงหนุ นจาก
คาดการณ์ ภาวะน้ามันตึ งตัวในตลาด หลัง จากที่สหรั ฐใช้ มาตรการคว่ าบาตรอิห ร่าน โดยการส่งออกน้ ามันดิบและคอนเดนเสทของอิห ร่านมี
แนวโน้มลดลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 กันยายน 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2, ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ค.,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.
 ประเทศจีน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
เดือนส.ค., ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนส.ค.
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