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ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เชื่อว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รอบล่าสุดจะไม่มีผลกระทบ
รุนแรงต่อตลาดโลก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา เฟดได้มีการสื่อสารกับตลาดได้ดี ส าหรับเรื่องของเงินทุนไหลเข้านั้น มองว่าไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยใน
เรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยเท่านั้น แต่เป็นเพราะในระบบการเงินของโลกมีสภาพคล่องสูง จึงท าให้มีเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามา เพราะเศรษฐกิจของ
ไทยฟ้ืนตัวได้ดีต่อเนื่อง ประกอบกับเริ่มมีความชัดเจนทางการเมืองในเรื่องของการเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นในปี 62 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบงบลงทุนประจ าปี 
2562 ของรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง วงเงิน 2,058,196 ล้านบาท และวงเงินจ่ายลงทุน 638,943 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีวงเงิน 846,337 
ล้านบาท (หรือลดลง 207,394 ล้านบาท) โดยก าหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 95% ของวงเงินที่อนุมัติ และให้รายงานผล
ความก้าวหน้าให้ สศช. ทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยกรอบวงเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมุ่งลงทุนในโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะด้านคมนาคม ขนส่ง พลังงาน ประปา การสื่อสาร และที่อยู่อาศัย 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือน ส.ค. อยู่ที่ 113.04 ขยายตัว 0.7% 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 61 ดัชนี MPI ขยายตัวถึง 3.6% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (8 เดือนแรกปี 60 ขยายตัว 1.5%) ในขณะทีอ่ัตราการใช้ก าลังการผลิตนั้นอยู่ท่ีร้อยละ 65.87 โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่มี
ผลบวก ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ าตาลทราย การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ น้ ามันปิโตรเลียม และเภสัชภัณฑ์ 

กรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 61 มีมูลค่า 922,312 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 6.51% โดยเป็นการส่งออกจากไทย 525,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.54% และการน าเข้า 397,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.57% ท า
ใหเ้กินดลุการค้า 127,795 ล้านบาท โดยเมื่อแยกตามประเทศคู่ค้า พบว่า การค้ากับมาเลเซียยังคงน าเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่า 370,471 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1.73%, การค้ากับลาวมีมูลค่า 141,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.27%, การค้ากับเมียนมามีมูลค่า 127,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.09% และ 
การค้ากับกัมพูชา มูลค่า 93,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.88% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.38 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ใกล้เคียงกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. โดยตลอดทั้ง
สัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ โดยมีแนวโน้มการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้า
มาจ านวนหนึ่ง โดยเน้นท่ีตลาดพันธบัตรเป็นหลัก  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่325 ประจ าวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เชื่อว่า การปรับขึ้นดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รอบล่าสุดจะไม่มี
ผลกระทบรุนแรงต่อตลาดโลก  

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบงบลงทนุประจ าปี 2562 ของรัฐวิสาหกจิ 55 แห่ง วงเงิน 2,058,196 ล้านบาท 
และวงเงินจ่ายลงทุน 638,943 ล้านบาท 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือน ส.ค. อยู่ท่ี 113.04 ขยายตัว 0.7%YoY 

• มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 61 มีมูลค่า 922,312 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.51% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.38 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (ใกล้เคียงกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาสที ่2/61 ขยายตัวท่ีระดับ 
4.2% ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการก่อนหน้านี้ ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรที่ 3/57 หลังจากที่ขยายตัวเพียง 
2.2% ในไตรมาสที่ 1/61, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน, ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Funds Rate) อีก 
0.25% ท าใหอ้ัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 2-2.25% 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ 
ขยายตัว 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งชะลอตัวลงจากช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. ทีม่กีารขยายตัว 17.2% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเผยว่ายอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อ
เทียบเป็นรายเดือน หลังจากท่ีขยับข้ึน 0.1% ในเดือน ก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นราย
เดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสือ่สารของญี่ปุ่นเผยว่าอัตราว่างงานในเดือน ส.ค. อยู่
ที่ระดับ 2.4% ลดลงจากระดับ 2.5% ในเดือน ก.ค. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. ที่ระดับ 73.25 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.47 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิ
เป็น 3.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. โดยสัญญาน้ ามันดิบปรับตัวขึ้นจากมาตรการคว่ าบาตรอิหรา่นจะส่งผลให้ปริมาณน้ ามนัใน
ตลาดโลกลดลง ซึ่งขณะนี้การส่งออกน้ ามันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ซื้อน้ ามันพากันลดค าสั่งซื้อ หลังจากสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศ
ต่างๆ ระงับการซื้อน้ ามันดิบจากอิหร่านโดยสิ้นเชิงภายในวันที่ 4 พ.ย. มิฉะนั้นจะถูกสหรัฐท าการคว่ าบาตร นอกจากนี้สัญญาน้ ามันดิบยังคงได้
แรงหนุนต่อเนื่องจากเผยแท่นขุดเจาะน้ ามันลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง 

 

 
 

 

 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 ตุลาคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติ/บริการเดือน ก.ย.จากมาร์กิต, ดัชนภีาคการผลติเดือน 
ก.ย. จากสถาบันจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ส.ค., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ส.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/บริการเดือน ก.ย.จากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาสที ่2/61 ขยายตัวท่ีระดับ 4.2% ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ตัวเลขประมาณการก่อนหน้านี้, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
0.3%MoM, เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% 

• ประเทศจีน: ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว 16.2%YTD 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.9%MoM, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 
0.7%MoM, อัตราว่างงานในเดือน ส.ค. อยู่ท่ีระดับ 2.4% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


