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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 333 ประจาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ช่วงวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







สศช. แถลงจีดีพีไตรมาส 3 ชะลอ โดยขยายตัว 3.3% คาดการณ์จีดีพีทั้งปี 4.2% โดยคาดการณ์ปีหน้า จีดีพีโต 4.0%
การท่องเที่ยวเดือนตุลาคม ลดลง 0.51%
การส่งออกเดือน ต.ค. 61 ขยายตัว 8.7% สรุป 10 เดือนแรกโต 8.19%
อัตราการว่างงานเดือน ต.ค. 61 ปรับตัวลดลง เหลือ 1% คนไทยมีงานทามากขึน้
ธปท. เคาะเกณฑ์คุมดิจิทัลแบงกิง้
ค่าเงินบาทประจาวันที่ 23 พ.ย.61 อยู่ในระดับคงตัวจากสัปดาห์ก่อน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)
ไตรมาส 3 / 2561 ขยายตัว 3.3% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 4.6% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ทาให้การค้าระหว่างประเทศ
ผันผวน ส่งผลให้การส่งออกของไทยลดลงโดยเฉพาะในเดือนกันยายนติดลบ ทั้งนี้คาดว่าปี 61 จะขยายตัว 4.2% ขณะที่จีดีพีปี 62 คาดว่าจะขยายตัว 3.5 4.5% หรือมีค่ากลาง 4.0%
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวว่า ในเดือน ต.ค. 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 2,712,033 คน หดตัว 0.51% เป็นผลจากการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีน ทั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกมากที่สุด 1,847,633 คน รองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอชิเนีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาตาม ลาดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยว สาหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมูลค่า 141,060.57 ล้านบาท ขยายตัว 0.66% เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ใสระดับสูงประกอบด้วย จีน มาเลเซีย รัสเซีย สหรัฐ ฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตามลาดับ ทั้งนี้
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 31,253,920 คน ขยายตัว 7.84% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและสร้างรายได้
163,518.58 ล้านบาท ขยายตัว 9.98% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนต.ค.61 โดยภาพรวม
การส่งออก ขยายตัว 8.7% คิดเป็นมูลค่า 21,757.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการนาเข้า ขยายตัว 11.23% มีมูลค่า 22,037.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 279.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาหรับการส่งออกในช่วง 10 เดือนปี 61 (ม.ค.-ต.ค.61) ขยายตัว 8.19% มีมูลค่า 211,487.8
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการนาเข้าขยายตัว 14.78% มูลค่า 208,928.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2,558.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รายงานผลสารวจภาวะการทางานของคนไทยเดือน ต.ค. 2561 ระบุว่า แนวโน้มการจ้างงานมีสัญญาณที่ดีขึ้น
โดยพบว่ามีผู้มีงานทาจานวน 37.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 9.5 แสนคน ขณะที่การว่างงานนั้ นมีจานวนอยู่ที่ 3.84 แสนคน คิดเป็น
อัตราการว่างงาน 1% ลดลง 9.7 หมื่นคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่หากเทียบกับเดือนก่อนหน้า การว่างงานเพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน สาหรับการ
จ้างงานที่เพิ่มขึ้นนั้น แยกเป็นคนที่ทางานในภาคเกษตร 11.45 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4 แสนคน สาหรับนอกภาคเกษตรมีทั้งหมด 26.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.5 แสน
คน โดยเฉพาะสาขาการผลิต เพิ่มขึ้นมาก 4.1 แสนคน รองลงมาคือสาขาบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ สาขากิจกรรม
บริการ สาขาก่อสร้าง และสาขาการขายส่งและการขายปลีก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า อยู่ระหว่างปฏิรูปกฎเกณฑ์กากับดูแลสถาบันการเงิน ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อให้สถาบันการเงิน
ผู้ให้บริการทางการเงินดาเนินธุรกิจได้คล่องตัว สะดวกมากขึ้น และให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี คาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุน 1,100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อประชาชนให้มีต้นทุนทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียม ที่ลดลงไปด้วย โดยทั้งหมดจะทยอยมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมี.ค. 62
ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61 อยู่ที่ 32.99 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. อยู่ในระดับเดียวกับเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยตลอดสัปดาห์ค่าเงินบาท
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ โดยมีปัจจัยภายในประเทศที่ตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 3 เติมโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ อีกทั้งการประกาศตัวเลข
เศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยุโรป และ BREXIT ทาให้นักลงทุนหันมาถือเงินดอลลาร์ สรอ. มากขึ้น ส่งผลต่อค่าเงินอื่นๆ ให้อ่อนค่าลง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ร่วงลง 4.4% ในเดือนต.ค., ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 5.22
ล้านยูนิตในเดือนต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 97.5 ในเดือนพ.ย.
 ประเทศญี่ ปุ่ น : ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค (CPI) พื้ น ฐาน ปรั บ ตั ว ขึ้ น 1.0% ในเดื อ นต.ค. เมื่ อ เที ย บเป็ น รายปี , ยอดขายของ
ห้างสรรพสินค้าประจาเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, ยอดขาดดุลการค้า 4.493 แสนล้านเยนในเดือน
ต.ค. ส่งออกเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 8.2% และยอดนาเข้าพุ่งขึ้น 19.9%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 11.6%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ร่วงลง 4.4% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลง
มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. ปีที่แล้ว หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนก.ย., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผย
ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 5.22 ล้านยูนิตในเดือนต.ค. หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 6 เดือน, ผลสารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 97.5 ในเดือนพ.ย. หลังจากแตะระดับ 98.6 ในเดือนต.ค.
ประเทศญี่ปุ่น : กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ปรับตัวขึ้น
1.0% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น, สมาคมห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายของ
ห้างสรรพสินค้าประจาเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 4.717 แสนล้านเยน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผย
ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้า 4.493 แสนล้านเยนในเดือนต.ค. หลังจากยอดส่งออกเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่
ยอดนาเข้าพุ่งขึ้น 19.9%
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 11.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. ที่ระดับ 50.42 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เ รล ปรับตัว ลดลง 6.04 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 11.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. สัญญาน้ามันดิบ WTI ปิดตลาดร่วงลงอย่างหนักท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ
ภาวะน้ามันล้นตลาด นอกจากนี้ การซื้อขายยังได้รับปัจจัยกดดันหลังสานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า
สต็อกน้ามันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้น 4.9 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 446.91 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว
EIA ยังระบุว่าปริมาณน้ามันในตลาดโลกจะอยู่ในระดับสูงกว่าอุปสงค์ในปีหน้า ขณะที่ผู้ผลิตน้ามันเพิ่มกาลังการผลิต แต่การบริโภคน้ามันถูกจากัด
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 พฤศจิกายน 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดดัลลัส, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก Conference Board, กาไรภาคธุรกิจไตร
มาส 3/2561, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2561 (ประมาณการครั้งที่ 2), สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเบื้องต้น
เดือนต.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนก.ย., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.
 ประเทศจีน: กาไรภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.
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