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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 335 ประจาวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ช่วงวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 80.5 (ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3)
• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 102.40 เพิ่มขึ้น 0.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยกระทรวงพาณิชย์
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดปี 61 น่าจะขยายตัวเฉลี่ย 1.12% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ในเดือน พ.ย.
เพิ่มขึ้น 0.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
• สรท. ยังคงคาดการณ์ว่ายอดการส่งออกสินค้าในปี 61 จะเติบโตได้ที่ระดับ 8% ส่วนในปี 62 คาดการณ์ว่ายอดการส่งออก
สินค้าจะเติบโตได้ไม่ต่ากว่า 5%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 80.5 ปรับตัว
ลดลงจากเดือน ต.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 81.3 โดยถือเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหานักท่องเที่ยว
จีนที่เดินทางมายังประเทศไทยน้อยกว่าปกติ, ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า, ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังทรงตัวในระดับต่่า, ผู้บริโภครู้สึก
ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและยังกระจุกตัว และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ระบุอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมาสที่ 3/61 ขยายตัวเพียง 3.3% ชะลอตัวจากไตรมาส 2/61 ที่ขยายตัวได้ 4.6%
ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 102.40 เพิ่มขึ้น 0.94%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 แต่ลดลง 0.22% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่งผลให้อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปในช่วง 11 เดือนของปี 61 (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตัวเฉลี่ย 1.13% โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 61 น่าจะ
ขยายตัวเฉลี่ย 1.12% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วง 11 เดือนของปี 61 (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตัวเฉลี่ย 0.71%
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยว่า สรท. ยังคงคาดการณ์ว่ายอดการส่งออกสินค้าในปี 61 จะเติบโตได้ที่ระดับ
8% โดย สรท. คาดว่ายอดการส่งออกสินค้าในเดือน พ.ย. จะมีมูลค่า 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. จากค่าสั่งซื้อล่วงหน้า ส่วนในเดือน ธ.ค. ยอด
การส่งออกอาจชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่คาดว่า ในภาพรวมจะยังคงเติบโตได้ไม่ต่ากว่า 8% ส่วนในปี 62 สรอ. ยังคงคาดการณ์ว่ายอดการส่งออก
สินค้าจะเติบโตได้ไม่ต่ากว่า 5% (ต่่ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ก่าหนดไว้ที่ 8%) โดยมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ความยืดเยื้อผลของสงครามการค้า
สหรัฐ-จีน, ความผันผวนของราคาน้่ามันดิบ และนโยบายดึงดูดการลงทุนของเวียดนาม เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของไทย โดยเฉพาะอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าเพิ่มขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. โดยใน
สัปดาห์นี้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมีผลมาจากการผ่อนคลายลงของสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่มีความตรึงเครียดมาหลายเดือน
ในขณะที่การประกาศผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นลบอยู่ จึง
ท่าให้ค่าเงินปรับตัวอยู่ในกรอบทีแ่ คบ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการของสหรัฐในเดือน พ.ย. ชะลอตัวสู่ระดับ 55.3 และ
54.7 ตามลาดับ, ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ในเดือน พ.ย. ดีดตัวสู่ระดับ 59.3, ดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ต.ค. ขาดดุลเพิ่มขึน้
1.7%, ยอดการส่งออกสินค้าและบริการในเดือน ต.ค. ลดลง 0.1%, ยอดการนาเข้าสินค้าและบริการในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.2%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.1
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการของจีนในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2
และ 53.8 ตามลาดับ
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.37% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน พ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3 ซึ่งเป็น
ระดับต่่าสุดในรอบ 3 เดือน ในขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐในเดือน พ.ย. ชะลอตัวสู่ระดับ 54.7, สถาบันการ
จัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคการผลิตของ ISM ในเดือน พ.ย. ดีดตัวสู่ระดับ 59.3 หลังจากแตะระดับ 57.7 ในเดือน
ต.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ต.ค. ขาดดุลเพิ่มขึ้น 1.7% สู่ระดับ 5.55 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยยอด
การส่งออกสินค้าและบริการในเดือน ต.ค. ลดลง 0.1% สู่ระดับ 2.110 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนยอดการนาเข้าสินค้าและบริการในเดือน ต.ค.
เพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 2.665 แสนล้านดอลลาร์
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
53.1 จากระดับ 51.1 ในเดือน ต.ค.
ประเทศจีน: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 50.2 ขยับขึ้นเล็กน้อยจากระดับ
50.1 ในเดือน ต.ค. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 53.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.8 ในเดือน ต.ค.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วเพิ่มขึ้นประมาณ 3.37% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. ที่ระดับ 52.61 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว เพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 3.37% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. โดยสัญญาน้่ามันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นหลังจากกลุ่มโอเปกสามารถบรรลุข้อตกลง
ปรับลดก่าลังการผลิตน้่ามันร่วมกับพันธมิตรนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งจะท่าให้มีการปรับลดก่า ลังการผลิตรวม 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน โดยจะเริ่มมีผล
บังคับใช้ในเดือน ม.ค. 62 โดยสมาชิก 15 ชาติของโอเปกจะปรับลดก่าลังการผลิตน้่ามัน 800,000 บาร์เรล/วัน ขณะที่ผู้ผลิตน้่ามันนอกกลุ่ม
โอเปกจะปรับลดก่าลังการผลิต 400,000 บาร์เรล/วัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 ธันวาคม 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือน พ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย., ราคาน่าเข้า/ราคาส่งออกเดือน พ.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งสุดท้าย), ดุลบัญชีเดินสะพัด
เดือน ต.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดน่าเข้า, ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต
(PPI) เดือน พ.ย., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ย.
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