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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 360 ประจาวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ช่วงวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

IMD เผยว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี 62 สูงขึ้น 5 อันดับ จากอันดับที่ 30 เป็นอันดับที่ 25
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. อยู่ที่ 95.91 เพิ่มขึ้น 2.03% (YoY)
กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้าการส่งออกปี 62 จากเดิมขยายตัว 8% ลดลงเหลือ 3%
ธปท. จะยังไม่ทบทวนหลักเกณฑ์ในมาตรการกากับดูแลสินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย (LTV)
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ เล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค.

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) หรือสภำพัฒน์ เปิดเผยถึง ผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศจำก IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562 พบว่ำ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี 62 สูงขึ้น 5 อันดับ จาก
อันดับที่ 30 เป็นอันดับที่ 25 เมื่อพิจำรณำผลกำรจัดอันดับของประเทศไทยจำกผลกำรจัดอันดับที่แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ สภำวะเศรษฐกิจ,
ประสิทธิภำพของภำครัฐ, ประสิทธิภำพของภำคธุรกิจ และโครงสร้ำงพื้นฐำน พบว่ำมีผลกำรจัดอันดับดีขึ้น 3 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนสภำวะ
เศรษฐกิจ ประสิทธิภำพของภำครัฐ และโครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะที่ประสิทธิภำพของภำคธุรกิจลดลง 2 อันดับ
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เผยว่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. อยู่ที่ 95.91 เพิ่มขึ้น 2.03% (YoY)
โดยได้รับอำนิสงส์จำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกตลำดในประเทศเป็นหลัก และเครื่องปรับอำกำศที่มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นทั้งใน
และต่ำงประเทศ โดยอุตสำหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI ในเดือน เม.ย. 62 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์, เครื่องปรับอำกำศและชิ้นส่วน,
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, เบียร์, เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม , กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เปิดเผยว่ำ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้า
การส่งออกปี 62 จากเดิมขยายตัว 8% ลดลงเหลือ 3% จำกปัจจัยเสี่ยงจำนวนมำก เช่น สงครำมกำรค้ำสหรัฐ -จีน รวมถึงเศรษฐกิจคู่ค้ำที่
ชะลอตัวลง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมกรมฯ จะเร่งผลักดันกำรส่งออกให้ได้มูลค่ำต่อเดือน 2.1-2.2 หมื่นล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในช่วงที่เหลือปีนี้อย่ำง
เต็มที่เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย,
ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่ำ ธปท. จะยังไม่ทบทวนหลักเกณฑ์ในมาตรการกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
(LTV) ที่ ธปท. ได้เริ่มบังคับใช้มำตรกำรดังกล่ำวไปเมื่อวันที่ 1 เม.ย. โดยจะขอติดตำมสถำนกำรณ์ไปอีกระยะ เนื่องจำกเห็นว่ำหลักเกณฑ์ของ
ประเทศไทย ยังถือว่ำเป็นแค่เริ่มต้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีมำตรกำรเข้มงวดมำกกว่ำนี้ , กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้เผยแพร่รายงานรอบ
ครึ่งปี โดยระบุชื่อประเทศคู่ค้าที่ต้องจับตามองในเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินอย่างใกล้ชดิ เพิ่มขึ้นเป็น 9 ประเทศ จำกเดิม 6 ประเทศ ได้แก่
จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ไอร์แลนด์ อิตำลี มำเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนำม โดยไม่มีชื่อของประเทศไทยอยูใ่ นบัญชีที่ถูกจับตา
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค.
โดยในระหว่ำงสัปดำห์นั้น ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงในช่วงต้นสัปดำห์ สอดคล้องกับทิศทำงของสกุลเงินเอเชียบำงส่วนที่เผชิญแรงกดดันจำกสัญญำณ
ควำมตึงเครียดของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน อย่ำงไรก็ดี ค่ำเงินบำทได้ทยอยแข็งค่ำกลับมำในช่วงที่เหลือของสัปดำห์ โดยได้รับแรง
หนุนจำกแรงซื้อสุทธิหุ้น และพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่ำงชำติ
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.3%, ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2
สาหรับการขยายตัวของ GDP ไตรมาสที่ 1/62 อยู่ที่ระดับ 3.1%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ
100.0
• ประเทศจีน: กาไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. ปรับตัวลง 3.4%
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานในเดือน เม.ย. ลดลง 0.1%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.6%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเผยว่ำดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.3%
เมื่อเทียบรายเดือน หลังจำกขยับขึ้น 0.2% ในเดือน มี.ค., พร้อมกับเผยว่ำตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สาหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาสที่ 1/62 ที่ระดับ 3.1% ต่ำกว่ำระดับ 3.2% ซึ่งเป็นตัวเลขประมำณกำรครั้งที่ 1 และสูงกว่ำ
ระดับ 2.2% ในไตรมำสที่ 4/61, ผลสำรวจของมหำวิทยำลัยมิชิแกนระบุ ว่ำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่
ระดับ 100.0 จำกตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 102.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี
ประเทศจีน: สำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) รำยงำนว่ำกาไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง
เดือน ม.ค.-เม.ย. ปรับตัวลง 3.4% เมื่อเทียบเป็นรำยปี อยู่ที่ระดับ 1.81 ล้ำนล้ำนหยวน
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจกำรภำยในประเทศและกำรสื่อสำรของญี่ปุ่ นเผยว่ำอัตราว่างงานในเดือน เม.ย. ลดลง 0.1% แตะระดับ
2.4%, กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นเผยว่ำการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.6% หลังจำกที่ปรับตัว
ลง 0.6% ในเดือน มี.ค.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 9.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 62 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. ที่ระดับ 53.50 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 5.13 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิด
เป็น 9.0% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวลดลง เนื่องจำกรำคำน้ำมันถูกกดดั นจำก
ควำมกังวลเกี่ยวกับกำรทำสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและประเทศคู่ค้ำ โดยประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกำศเรียกเก็บภำษีสินค้ำนำเข้ำ
ทั้งหมดจำกเม็กซิโกในอัตรำ 5% โดยควำมตึงเครียดด้ำนกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและเม็กซิโกได้เพิ่มควำมวิตกเกี่ยวกับกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ซึ่งอำจทำให้ควำมต้องกำรพลังงำนลดลง นอกจำกนี้รำคำน้ำมันยังถูกกดดันจำกสัญญำณกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศขนำดใหญ่

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 มิถุนายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือน พ.ค. จำกมำร์กิต, ดัชนีภำคกำรผลิต/
ภำคบริกำรเดือน พ.ค. จำกสถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภำคโรงงำนเดือน เม.ย., ยอดนำเข้ำ ยอดส่งออก และ
ดุลกำรค้ำเดือน เม.ย.
• สหภาพยุโรป: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือน พ.ค. จำกมำร์กิต, อัตรำเงินเฟ้อเดือนพ.ค.
• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือน พ.ค. จำกไฉซิน
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