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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 323 ประจาวันที่ 24 กันยายน 2561

ช่วงวันที่ 17-21 กันยายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







ส่งออก ส.ค.61 เพิ่มขึ้น 6.7% โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 หนุนภาพรวม 8 เดือน ขยายตัว 10%
สถิติจดทะเบียนตั้งธุรกิจ 8 เดือนโต 2%
กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี คาดขึ้นดอกเบี้ยสิ้นปีนี้
ความเชื่อมั่นเอกชนส.ค. พีคสุด
น้าท่วมทุบดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 61 อยู่ที่ 32.39 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน

กระทรวงพาณิ ช ย์ แถลงภาวะการส่ ง ออกสิ น ค้า ไทยเดื อ น ส.ค. 61 ขยายตั ว ร้อ ยละ 6.7 ขยายตั ว ต่อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ 18
หรือคิดเป็นมูลค่า 22,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม 8 เดือนของปี 61 การส่งออกมีมูลค่า 169,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.0
เมื่อเทียบกับปีก่อน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุ รกิจใหม่ทั่วประเทศในช่วงเดือนส.ค. 61
พบว่า มีผู้ขอจดทะเบียนฯ จานวนทั้งสิ้น 6,446 ราย ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,และธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 23,233 ล้านบาท ในช่วง 8
เดือนแรกของปีนี้สถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจยังคงขยายตัวได้ร้อยละ 2 คิดเป็น 49,958 ราย ซึ่งการจดทะเบียนที่ขยายตัวเป็นไปตามทิศ
ทางการขยายตัวของภาพรวมเศรษฐกิจไทย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุมมีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี
โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมิน ไว้เดิมภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะจาก
ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ทาให้กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนส.ค. 61 โดยรวมอยู่ที่ 49.8 เป็นดัชนีสูงสุดจากทาการ
สารวจมา 8 เดือน โดยปัจจัยบวก คือ การปรับคาดการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.6% คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาพืชผลเกษตรสูงขึ้น
การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว การส่งออก และการลงทุนภาครัฐ ขณะที่ปัจจัยลบ คือ น้าท่วม เศรษฐกิจยังขยายตัวกระจุกในเขตเมือง ความไม่
เชือ่ มั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และราคาน้ามันปรับสูงขึ้น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจาเดือนส.ค. 61 อยู่ที่ระดับ 92.5 ปรับตัวลดลง
จากระดับ 93.2 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา จากปัจจัยด้านฤดูกาลเนื่องจากในช่วงเดือน ส.ค.มีฝนตกต่อเนื่อง และน้าท่วมในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้กระทบต่อกาลังซื้อในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ยอดขายชะลอตัวลง โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าไม่คงทนและกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขณะที่ต้นทุนประกอบการเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวเพิ่ มขึ้นของราคาน้ามันและวัตถุดิบรวมทั้ง
ความกังวลของผู้ส่งออกที่มีต่อมาตรการภาษีนาเข้าของประเทศสหรัฐฯ
ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 61 อยู่ที่ 32.39 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน (32.59 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.) โดยมี
ปัจจัยสาคัญมาจากข้อพิพาททางการค่าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ดูเหมือนจะประทุความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งการกาหนดมาตรการทางภาษีการค้า และ
การตอบโต้มาตรการทางการค้า ซึ่งส่งผลให้ตลาดลดความเชื่อมั่นในเงินสกุลดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักลง อีกทั้งมีผลมาจากการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของ
กนง. ที่มีมติ 5:2 โดยมติ 2 เสียงเห็นว่าควรขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองทรงตัวที่ระดับ 5.34 ล้านยูนิตในเดือนส.ค., ตัวเลขการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐ
ลดลง 2.03 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านทรงตัวที่ระดับ 67 ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน
 สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 54.2 ในเดือนก.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขาดดุลการค้าในเดือนส.ค.ทั้งสิ้น 4.446 แสนล้านเยน, ยอดส่งออกในเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็น
รายปี, ยอดนาเข้าพุ่งขึ้น 15.4%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานปรับตัวขึ้นในเดือนส.ค. ขยายตัวขึ้น 0.9% เทียบรายปี
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองทรงตัวที่ระดับ 5.34 ล้าน
ยูนิตในเดือนส.ค. หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 4 เดือน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐลดลง 2.03
หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 สู่ระดับ 1.015 แสนล้านดอลลาร์ , สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้สร้างบ้านทรงตัวที่ระดับ 67 ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 54.2
ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 4 เดือน ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 54.5 ในเดือนส.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือนส.ค.ทั้งสิ้น 4.446 แสนล้านเยน ส่วนยอดส่งออกใน
เดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนาเข้าพุ่งขึ้น 15.4%, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น
เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานปรับตัวขึ้นในเดือนส.ค. ขยายตัวขึ้น 0.9% เทียบรายปี หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.8% ในเดือ นก.ค.
โดยตัวเลข CPI ได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องกันถึง 20 เดือน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. ที่ระดับ 70.78 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. ตลาดน้ามันสัปดาห์นี้ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อเก็งกาไรก่อนที่กลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) และโอเปกและประเทศนอกกลุ่ม กาลังหารือกันเกี่ยวกับการเพิ่มกาลังการผลิตน้ามัน 500,000 บาร์เรล/วัน เพื่อ
ชดเชยกับปริมาณน้ามันที่ลดลงของอิหร่าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่าบาตรของสหรัฐ นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้
งาน มีจานวนลดลงสู่ระดับ 1,053 แท่น เมื่อเทียบกับจานวน 1,055 แท่นในสัปดาห์ก่อนหน้านี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 กันยายน 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดสาขาดัลลัส, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.จาก Conference Board, ยอดขาย
บ้านใหม่เดือนส.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม, ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนก.ค.
 ประเทศจีน: กาไรภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส
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