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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 344 ประจาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วงวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ที่ประชุม กนง. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 4 เสียง ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 80.7 เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งอยู่ทรี่ ะดับ 79.4
• สศช. เผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งขึ้น โดยจีดีพีขยายตัวต่อเนื่องจาก 13 ล้านล้านบาท
เป็น 16 ล้านล้านบาท ในขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เป็นมูลค่า 763,165 ล้านบาท ส่วนการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานมีเงินลงทุนเป็นมูลค่า 2.44 ล้านล้านบาท
• ในปี 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าของประเทศไทยที่ระดับ 8%
คิดเป็นมูลค่า 272,685 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเฉลี่ยเดือนละ 22,724 ล้านเหรียญฯ)
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.พ.
นายทิตนันท์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) เผยว่า ที่ประชุม กนง. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 4 เสียง ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี โดย 2 เสียง
เห็นว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%,นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 80.7 เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 79.4 และนับเป็นการปรับตัวดีขึ้นครั้ง
แรกในรอบ 5 เดือน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยรายงานผลการพัฒนาประเทศรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งมี
สาระสาคัญสรุปได้ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งขึ้น โดยจีดีพีขยายตัวต่อเนื่องจาก 13 ล้านล้านบาท เป็น 16
ล้านล้านบาท ในขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เป็นมูลค่า 763,165 ล้านบาท ส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีเงินลงทุนเป็นมูลค่า
2.44 ล้านล้านบาท
น.ส. บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยในงานเสวนา "มองโลก มองไทย: ทิศทางการส่งออกปี
2562" ว่าในปี 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าของประเทศไทยที่ระดับ 8% คิดเป็น
มูลค่า 272,685 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเฉลี่ยเดือนละ 22,724 ล้านเหรียญฯ) ถึงแม้ว่าสานักพยากรณ์เศรษฐกิจหลายแห่งจะปรับลดเป้าการ
ส่งออกในปีนี้ลงจากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็ตาม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. ซึ่ง
ในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ โดยมีหลายปัจจัยที่มากดดันตลาดเงิน อาทิ การออกการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักรซึ่งต้องติดตามว่ารัฐสภาจะมีมติในเรื่องนี้อย่างไร, นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ว่าในวันที่ 15 ก.พ. จะเกิด
ภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐรอบใหม่หากร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ไม่ได้บรรจุประเด็นงบประมาณก่อสร้างกาแพงบริเวณชายแดนระหว่าง
สหรัฐฯ และเม็กซิโก ตลอดจนความไม่แน่นอนเรื่องการเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สาหรับภาคบริการของสหรัฐ ฯ ในเดือน ม.ค. ขยับลงมาอยู่ที่ระดับ 54.2, ดัชนี
ภาคบริการของสหรัฐในเดือน ม.ค. ร่วงลงแตะระดับ 56.7
• สหภาพยุโรป: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในยูโรโซนในเดือน ธ.ค. ร่วงลง 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 51.0
• ประเทศญี่ปุ่น: ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 4.528 แสนล้านเยน, ยอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่มีสมาชิก 2
คนหรือมากกว่า ปรับตัวขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายปี
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สาหรับภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ขยับลงมาอยู่ที่ระดับ
54.2 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. ซึ่งอยู่ทรี่ ะดับ 54.4, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐ
ในเดือน ม.ค. ร่วงลงแตะระดับ 56.7 จากระดับ 57.6 ในเดือน ธ.ค
สหภาพยุโรป: สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในยูโรโซนในเดือน ธ.ค. ร่วงลง 0.8%
เมื่อเทียบรายเดือน, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ม.ค. อยู่ที่
ระดับ 51.0 ลดลงจากระดับ 51.1 ในเดือน ธ.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 4.528 แสนล้านเยน (4 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) ทาสถิติเกินดุลติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 54 เดือน , กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่ายอดการใช้จ่ายของ
ภาคครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนหรือมากกว่า ปรับตัวขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. ที่ระดับ 52.72 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.54 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. โดยตลาดน้ามันยังคงได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ามันในตลาดโลก หลัง
กลุ่มโอเปกและผู้ผลิต 10 รายนอกกลุ่มฯ ได้ตกลงกันเมื่อปลายปีที่แล้วที่จะลดการผลิตน้ามันดิบลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 62 เพื่อดูดซับอุปทาน
น้ามันและปรับสมดุลตลาด โดยปัจจุบันโอเปก (ซึ่งไม่รวมอิหร่าน ลิเบีย และเวเนซุเอลา) ได้ตกลงที่จะลดปริมาณน้ามันลง 800,000 บาร์เรลต่อ
วัน ในขณะที่จานวนแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐฯ ที่มีการใช้งานก็มีจานวนเพิ่มขึ้น 7 แท่นในสัปดาห์นี้สู่ระดับ 854 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 กุมภาพันธ์ 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ธ.ค., รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล
เดือน ธ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2561 (ประมาณการเบื้องต้น), อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน ม.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ม.ค.
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