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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 352 ประจาวันที่ 9 เมษายน 2562

ช่วงวันที่ 1-5 เมษายน 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•
•

กนง. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 62 จะขยายตัว 3.8% ต่ากว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 4.0% และในปี 63 จะขยายตัว 3.9%
กกร. ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 62 เป็น 3.7-4.0%
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือน มี.ค. อยู่ทรี่ ะดับ 80.6 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน
ธปท. ส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการคุมเข้มสินเชื่อรถยนต์
สรท. คาดว่าการส่งออกในไทยปีนี้อาจจะขยายตัว 3% หรืออาจจะติดลบได้
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.87 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2562 โดย กนง. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ต่อปีว่า กนง. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 62 และ 63 มีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ใกล้เคียงศักยภาพ แม้จะเติบโตชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้เดิมบ้า งจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ขณะที่ยังมีแรงส่งจากอุปสงค์ใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 62 จะขยายตัว 3.8% ต่่ากว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 4.0% และในปี 63 จะขยายตัว 3.9%,
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 62 เป็น 3.7-4.0% จาก
เดิมคาดไว้ที่ 4.0-4.3% หลังจากคาดว่าการส่งออกอาจขยายตัวประมาณ 3.0-5.0% ต่่ากว่าเดิมที่คาดไว้ในระดับ 5.0-7.0% ส่วนมุมมองต่ออัตรา
เงินเฟ้อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 62 จะอยู่ที่ 0.8-1.2%, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 80.6 ปรับตัวลดลงจากเดือน ก.พ. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 82.0 โดยดัชนีฯ ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3
เดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า
ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและการที่อังกฤษจะออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (Brexit)
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจัดโดยธนาคารกสิกรไทยว่า ขณะนี้ ธปท.
อยู่ระหว่างการออกตรวจสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์เพื่อดูมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อแต่ละแห่งว่ามีความรัดกุมหรือไม่ โดยดูการ
อ่านวยสินเชื่อต้องไม่มีเงินทอนเหมือนกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการให้สินเชื่อต้องค่านึงถึงการช่าระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลักเพื่อไม่ให้สร้างปัญหาใน
อนาคต ซึ่งหากมาตรฐานสินเชื่อหย่อนยานก็จะพร้อมใช้มาตรการมาดูแล, ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการ
ส่งออกในไทยปีนี้อาจจะขยายตัว 3% หรืออาจจะติดลบได้ หลังจากยอดการส่งออกไทยในไตรมาส 1/62 อาจติดลบ 4-5% เนื่องจากปัจจัย
ต่างๆ ยังไม่ดีขึ้น เช่น ผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็น
ต้น ทั้งนีห้ ากต้องการขยายตัวร้อยละ 3 ในช่วง 9 เดือนที่เหลือต้องมีมูลค่าส่งออกไม่ต่ากว่า 22,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.87 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค.
โดยค่าเงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางของเงินหยวนและสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค หลังจากที่ข้อมูล PMI ของจีนใน
เดือน มี.ค. ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ อย่างไรก็ดี กรอบการแข็งค่าของเงินบาทในระหว่างสัปดาห์ยังเป็นไปอย่างจ่ากัด เนื่องจาก
ตลาดยังคงรอประเมินภาพที่ชัดเจนของปัจจัยทางการเมืองในประเทศ
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนี PMI ภาคบริการและภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 55.3 และ 52.4 ตามลาดับ, การใช้จ่ายภาคการ
ก่อสร้างในเดือน ก.พ. พุ่งขึ้น 1.0%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง 0.2%
• สหภาพยุโรป: ดัชนี PMI ภาคบริการและภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน มี.ค. อยู่ทรี่ ะดับ 53.3 และ 47.5 ตามลาดับ
• ประเทศจีน: ดัชนี PMI ภาคบริการและภาคการผลิตของจีนของจีนในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 54.4 และ 50.8 ตามลาดับ
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.7%, ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในไตรมาส 1/62 อยู่ที่ระดับ +12
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.78% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 55.3 จาก
ระดับ 56.0 ในเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ส่าหรับภาคการผลิตเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.4 จากระดับ 53.0 ใน
เดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.0% โดยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3
หลังจากทะยานขึ้น 2.5% ในเดือน ม.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. ลดลง 0.2% หลังจากพุ่งขึ้น 0.7% ในเดือน ม.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.3 จากระดับ 52.8 ใน
เดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5 จากระดับ 49.3 ในเดือน ก.พ.
ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 54.4 พุ่งขึ้นจากระดับ
51.1 ในเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 50.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.9 ในเดือน ก.พ.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 1.7%
เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 271,232 เยน (2,400 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากมีการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น,
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นในไตรมาส 1/62 อยู่ที่ระดับ +12 ลดลงจากไตรมาส 4/61 ซึ่ง
อยู่ที่ระดับ +19
ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.78% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. ที่ระดับ 63.08 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.94 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.78% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. โดยในสัปดาห์นี้ สัญญาน้่ามันดิบได้แรงหนุนจากการเผยว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรของสหรัฐที่แข็งแกร่ง นอกจากนั้นตลาดยังได้แรงหนุนจากการทีม่ อร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของปริมาณน้่ามันดิบของ
สหรัฐในปี 62 ลง 100,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชะลอตัวลง และจ่านวนแท่นขุดเจาะน้่ามันลดลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 เมษายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.พ.,
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน มี.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน มี.ค.,
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนส่ารองเงินตราต่างประเทศเดือน มี.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน มี.ค.
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