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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 327 ประจาวันที่ 16 ตุลาคม 2561

ช่วงวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 61-62 จะอยู่ที่ 3.7% ลดลง
จากตัวเลขเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ 3.9% ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ส่วนในกรณีของไทย ไอเอ็มเอฟประเมินว่าจีดีพีของไทย
จะเติบโตทีร่ ะดับ 4.6% ในปี 61 และลดลงเหลือ 3.9% ในปี 62
• ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส 2/2561 ขยับขึ้นมาที่ 12.34 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบรายปี
• ในเดือน ส.ค. 61 มียอดจาหน่ายรถยนต์รวมเพิ่มขึ้น 27.7% ในขณะที่ยอดจาหน่ายสะสมในช่วง 8 เดือนของปี 61 มียอด
จาหน่ายรวมเพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เผยแพร่รายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกประจาไตรมาสสุดท้ายของปี 61 โดยประเมินว่า
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 61-62 จะอยู่ที่ 3.7% ลดลงจากที่เคยประเมินไว้ที่ 3.9% ในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดยไอเอ็มเอฟ มองว่า
เป็นผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน และการดาเนินนโยบายแบบลัทธิคุ้มครองการค้า ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตและฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและทาให้โลกมีแนวโน้มยากจนกว่าเดิม ทั้งนีไ้ อเอ็มเอฟประเมินว่าอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐฯ จะ
ลดลงเรื่อยๆ จาก 2.9% ในปี 61 เหลือ 2.5% ในปี 62 สาหรับกรณีของจีน ไอเอ็มเอฟประเมินว่าจะมีอัตราเติบโต 6.6% ในปี 61 เหลือ 6.2%
ในปี 62 ส่วนการเติบโตโดยรวมของชาติอาเซียน 5 ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ไอเอ็มเอฟประเมินว่าจะจีดพี ี
จะเติบโต 5.3% ในปี 61 และลดลงเหลือ 5.2% ในปี 62 ในขณะเดียวกันไอเอ็มเอฟประเมินว่าจีดีพีของไทยจะเติบโตที่ระดับ 4.6% ในปี 61
และลดลงเหลือ 3.9% ในปี 62
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยว่ายอดคงค้างหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส 2/2561 ขยับขึ้นมาที่ 12.34 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5.7%
เมื่อเทียบรายปี โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่น่าจะเป็นผลมาจากการเร่งตัวขึ้นของยอดคงค้างสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยหากนับ
เฉพาะการขยับขึ้นยอดคงค้างสินเชื่อบ้าน จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38% ของยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี
สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพียังคงชะลอลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 77.5% ในไตรมาส 2/2561 โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจขยายตัวเร็วกว่ายอดคงค้างหนี้
ครัวเรือน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เผยว่า ในเดือน ส.ค. 61 มียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7% ทั้งนี้
ตลาดรถยนต์รวมมียอดจาหน่ายสะสม 8 เดือนของปี 61 รวมจานวนทั้งสิ้น 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่ มขึ้น 19.5% ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 22.2% ซึ่งมีผลมาจาก
การที่ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวที่มีการ
ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค. ตามทิศทางของ
ค่าเงินในภูมิภาค โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์ตวั เลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน, ดัชนีราคานาเข้าในเดือน
ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
• ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 1%, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 53.1, ยอดการส่งออกของจีนในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 14.5%
เมื่อเทียบเป็นรายปี ทาให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
ในเดือน ส.ค. มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.84 ล้านล้านเยน
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือน ส.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคานาเข้าในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นราย
เดือน โดยดีดตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดหลังจากลดลง 0.4% ในเดือน ส.ค.
ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 1% โดยจะเริ่มมีผล
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีผลให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบ 1.2 ล้านล้านหยวน, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 53.1 จากระดับ 51.5 ในเดือน ส.ค., สานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่ายอด
การส่งออกของจีนในเดือน ก.ย. ก.ย. พุ่งขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะทีย่ อดการนาเข้าเพิ่มขึ้น 14.3% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุล
การค้าในเดือน ก.ย. รวมทั้งสิ้น 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 3.0% ในเดือน ก.ย. เมื่อเทียบเป็น
รายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ส.ค. มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.84 ล้านล้านเยน (ประมาณ 1.63 หมื่นล้าน
ดอลลาร์)
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. ที่ระดับ 71.34 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
4.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค. โดยสัญญาน้ามันดิบร่วงลงหลังสานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) ระบุว่า
สต็อกน้ามันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ในขณะที่ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน
(โอเปก) ประกาศปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ามันในปี 62 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 ตุลาคม 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค.จากเฟดนิวยอร์ก, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ
เดือน ส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ส.ค., ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ต.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค., ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย.
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