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นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ธ.ค. 
61 อยู่ที่ 112.54 ขยายตัว 0.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการผลิต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือน้ าตาลทราย ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร โซดาและน้ าดื่มบรรจุขวด กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ 
ส่งผลให้เอ็มพีไอในไตรมาสที่ 4/61 ขยายตัว 2.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเอ็มพีไอทั้งปี 61 อยู่ที่ 115.08 ขยายตัว 2.80% 
และปี 61 มีอัตราใช้ก าลังเฉลี่ยอยู่ท่ี 68.4% เพิ่มจากปี 2560 อยู่ท่ี 67.12%, นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่า
ในปี 62 ประเทศไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้เพียง 9.5 ล้านตัน ซ่ึงคิดเป็นมูลค่า 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐ สรอ. (หรือประมาณ 155,000  
ล้านบาท) ลดลงจากปีที่ผ่านมาท่ีส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน โดยคาดว่าการส่งออกข้าวจะลดลงในทุกชนิด เพราะค่าเงินบาททีม่ีแนวโน้มแข็งค่า
มากกว่าคู่แข่งถึง 2.28% ในขณะที่เงินด่องของเวียดนามแข็งค่าเพียง 0.05% ท าให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% 
ของไทยอยู่ท่ีระดับตันละ 390-395 เหรียญฯ ในขณะที่ข้าวขาวของเวียดนามอยู่ท่ีระดับตันละ 340 เหรียญฯ ซึ่งถือว่าห่างกันพอสมควร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ธ.ค. 61 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องช้ีการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย แม้ชะลอลงบ้าง แต่เป็นผลของฐานสูงเป็นส าคัญ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องช้ีการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวในเดือนนี้ขยายตัวดี อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ากลับมาหดตัว ขณะที่การใช้จ่าย
ภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุน, นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ก าไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 61 เติบโต 13.3% จากปีกอ่น โดยถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องปีละไม่ต่ ากว่า 10% ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนฯ ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยบริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งระบบมีสัดส่วนรายได้จากตา่งประเทศมากถงึ 
46% ของรายได้รวม ในขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนฯ ก็ได้มีการระดมทุนในตลาดรอง เพื่อน าเงินไปลงทุนต่างประเทศมากข้ึน ทั้งนีใ้นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนฯ ได้น าเงินไปลงทุนต่างประเทศมากกว่าต่างประเทศท่ีน าเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้ว 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.27 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. โดยใน
ระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทได้เคลื่อนไหวขึ้นไปแตะระดับทีแ่ข็งค่าสุดในรอบเกือบ 9 เดือนทีร่ะดับ 31.18 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาท
ทีท่ยอยแข็งค่าขึ้นนั้นสอดคล้องกับสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ และทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ในขณะทีเ่งิน
ดอลลาร์ สรอ. เผชิญแรงเทขาย ท่ามกลางสัญญาณชะลอการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่343 ประจ าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ธ.ค. 61 อยู่ท่ี 112.54 ขยายตัว 0.75% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น 

 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าในปี 62 ประเทศไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้เพียง 9.5 ล้านตัน ซ่ึงคิดเป็นมูลค่า 4,800 
ล้านเหรียญสหรัฐ สรอ. (หรือประมาณ 155,000  ล้านบาท) ลดลงจากปีท่ีผ่านมาที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ธ.ค. 61 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า 

 ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ในปี 61 เติบโต 13.3% จากปีกอ่น 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.27 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: : มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
54.9 เพิ่มจากระดับ 53.8 ในเดือน ธ.ค. 61, กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือน ม.ค. 
โดยเพ่ิมขึ้น 304,000 ต าแหน่ง 

สหภาพยุโรป: ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนในปี 61 เติบโตเพียง
ร้อยละ 1.8 ซึ่งถือว่าอ่อนแอที่สุดในรอบ 4 ปี 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 49.5 
ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 49.4 ในเดือน ธ.ค. 61, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการปรับตัวขึ้นในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 54.7 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.8 ในเดือน ธ.ค. 61 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าอัตราว่างงานเดือน ธ.ค. 61 อยู่ท่ี 2.4% ลดลง 0.1% 
จากเดือนก่อนหน้า, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เผยว่ายอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค.ปรับตัวขึ้น 1.3% เมื่อ
เทียบรายปี 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. ที่ระดับ 55.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.57 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. โดยราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มขึน้เนื่องจากความต้องการน้ ามันมีแนวโน้มดีขึ้น หลังกระทรวง
แรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือน ม.ค. นอกจากนั้นตลาดยังคลายกังวลเรื่องปริมาณน้ ามันล้นตลาด 
หลังเบเกอร์ ฮิวจ์ เผยว่าแท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐท่ีมีการใช้งานมีจ านวนลดลง 15 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 847 แท่น ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ าสุด
นับตั้งแต่เดือน พ.ค. ปีท่ีแล้ว
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 กุมภาพันธ์ 2562)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ม.ค. จากมาร์กิต, 
ดัชนีภาคบริการเดือน ม.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดุลการค้าเดือน พ.ย. 

 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ม.ค. จากมาร์กิต 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.9, ตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือน ม.ค. โดยเพ่ิมขึ้น 304,000 ต าแหน่ง 

 สหภาพยุโรป: การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนในปี 61 เติบโตเพียงร้อยละ 1.8 

 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 49.5, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาค
บริการปรับตัวขึ้นในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 54.7 

 ประเทศญ่ีปุ่น: อัตราว่างงานเดือน ธ.ค.อยู่ที่ 2.4%, ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค.ปรับตัวขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายปี 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


