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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 338 ประจาวันที่ 3 มกราคม 2562

ช่วงวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา








ปีใหม่ 62 เงินสะพัด 1.35 แสนล้าน
คลังชี้เศรษฐกิจ พ.ย.โตต่อเนื่องบริโภคหนุน-ท่องเที่ยวเริ่มฟื้น
สศค. เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ธ.ค. อยู่ในเกณฑ์ดี หลังได้แรงหนุนภาคอุตสาหกรรม-บริการโตดี
สศอ.ชี้ท่องเที่ยวหนุน MPI พุ่ง
กระทรวงอุตฯ ชี้ปี 62 เอสเอ็มอีต้องปรับตัว ชี้ท่องเที่ยว-เกษตร-ออนไลน์มาแรง
ปี’62ค้าชายแดนโต15% พาณิชย์ตั้งธงเงินสะพัด1.6ล้านล้าน
ค่าเงินบาทประจาวันที่ 28 ธ.ค. 61 อยู่ที่ 32.55 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่
2562 คาดว่า จะมีเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศราว 135,279 ล้านบาท มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 2.5%
เมื่อเทียบกับการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายเพื่อไปท่องเที่ยวมากสุด โดยท่องเที่ยวในประเทศ 5.86 หมื่นล้านบาท
เที่ยวต่างประเทศ 3.83 หมื่นล้านบาท รองลงมา คือ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1.74 หมื่นล้านบาท เลี้ยงสังสรรค์ 1 หมื่นล้านบาท ทาบุญ 7,394.86 ล้านบาท
ซื้อสินค้าคงทน 2,206 ล้านบาท และซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย 1,178.74 ล้านบาท
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทย เดือนพ.ย.2561 โดยขยายตัวต่อเนื่อง จากภาคการบริโภคในประเทศ ขณะที่
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาเป็นบวก ส่วนภาคการส่งออกเริ่มกลับมาชะลอตัว ทาให้ประเมินว่า เศรษฐกิจในไตรมาสที่สี่จะสามารถขยายตัวได้
ต่อเนื่องและมากกว่าไตรมาส ที่ 3 ที่ขยายตัวได้เพียง 3.3%
ผู้อานวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(RSI) เดือน ธ.ค.2561 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ดีทุกภูมิภาค นาโดยภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เป็นสาคัญ
สศอ.ปลื้มดัชนีเอ็มพีไอสูงสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน ขยายตัวอยู่ระดับ 116.57 รับผลบวกจากปัจจัยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 4.5% คาดทั้งปี
ขยายตัวเฉลี่ย 3% คาดการณ์ปีหน้ายังเติบโตอยู่ บีโอไอเคาะเอกชนลงทุน 1,000 ล้านบาท ตั้งปั๊มชาร์จไฟฟ้า 3 พันหัวจ่ายกระจายทั่วประเทศ
กระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจปี 2562 เอสเอ็มอีไทยยังโตต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ปรับตัวให้สอดรับกับผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง รับห่วงเอสเอ็มอีที่ยึดติดตลาด ผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ ชี้ต้องดึงออนไลน์เข้าเสริม พบเอสเอ็มอีที่เน้นเทคโนโลยีใหม่เริ่มมีมากขึ้น ด้านสมาพันธ์
ชี้ดาวเด่นเอสเอ็มอีปี 62 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป และค้าออนไลน์
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 11 เดือนแรกปี 2561
(มกราคม-พฤศจิกายน) มีมูลค่า 1,277,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.81% แยกเป็นการส่งออก 713,905 ล้านบาท ลดลง 0.39% และนาเข้า 563,691 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 14.87% ไทยเกินดุลการค้า 150,214 ล้านบาท
ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61 อยู่ที่ 32.55 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ตามแรงขายเงินหยวนในตลาดออฟชอร์ แต่ยังแข็งค่าขึ้นเมื่อระดับปิด
ตลาดวันศุกร์ก่อนหน้า (21 ธ.ค.) ที่ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ เนื่องจากตลาดมี ความกังวลเกี่ยวกับภาวะชัตดาวน์หน่วยงานราชการของสหรัฐฯ
แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: สานักงานการเงินเพื่อการเคหะของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FHFA) เปิดเผยดัชนีราคาบ้านสหรัฐ (HPI) ในเดือน
ต.ค. ขยับขึ้น 0.3%, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตในเดือน ธ.ค.ร่วงลงสู่ระดับ -8
 ประเทศจีน: กาไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2018 ขยายตัว
11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 1.1% จากเดือนก่อนหน้า
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: : สานักงานการเงินเพื่อการเคหะของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FHFA) เปิดเผยดัชนีราคาบ้านสหรัฐ (HPI) ในเดือน
ต.ค. ขยับขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตในเดือน ธ.ค.ร่วงลงสู่ระดับ -8
จากระดับ +14 ในเดือน พ.ย.
ประเทศจี น : สานั กงานสถิติ แ ห่งชาติ จีน (NBS) รายงานก าไรของบริ ษั ทอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุ ตสาหกรรมของจี น
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2018 ขยายตัว 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ชะลอตัวลงจากช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค.
ที่มีการขยายตัว 13.6%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่ น เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. ปรับตัวลง
1.1% จากเดื อนก่ อนหน้ า ส่ ว นดั ชนี ก ารขนส่ งสิ น ค้า ภาคอุต สาหกรรมลดลง 1.4% แตะที่ ร ะดั บ 103.1 ขณะที่ดั ชนี ส ต็อ กสิน ค้า คงคลั ง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% แตะที่ระดับ 101.5
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ธ.ค. ที่ ระดับ 45.33 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.26 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 0.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. สัญญาน้ามันดิบปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ามันล้นตลาด
โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. สมาชิก 15 ชาติของกลุ่มโอเปกได้บรรลุข้อตกลงปรับลดกาลังการผลิตน้ามัน 800,000 บาร์เรล/วัน ขณะที่
ผู้ผลิตน้ามันนอกกลุ่มโอเปกจะปรับลดกาลังการผลิต 400,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งจะทาให้มีการปรับลดกาลังการผลิตรวม 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน
คิดเป็นสัดส่วนราว 1% ของการบริโภคทั่วโลก ทั้งนี้ EIA ยังเปิดเผยสต็อกน้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น 3.003 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ามันกลั่น
ซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ามันดีเซล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2,000 บาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (31 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ธ.ค. จากเฟดสาขาดัลลัส, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค.
จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือน ธ.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือน พ.ย.
 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. จากมาร์กิต
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ธ.ค. จากสานักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)
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