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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 361 ประจาวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562

ช่วงวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 77.7 ลดลงจากระดับ 79.2 ในเดือน เม.ย. โดยปรับลดลงต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 3 ต่าสุดในรอบ 19 เดือน
• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ค. อยู่ที่ 103.31 เพิ่มขึ้น 1.15% (YoY) ส่งผลทาให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 5
เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 0.92% (YoY)
• สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับคาดการณ์การส่งออกปี 62 โต 1%
• สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยในไตรมาสที่ 1/62 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
• กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 เดือน
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 77.7 ลดลง
จากระดับ 79.2 ในเดือน เม.ย. โดยปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ต่่าสุดในรอบ 19 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศ ตลอดจนความกังวลจากปัญหาสงครามการค้าสหรัฐ -จีนที่กระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย และราคาสินค้า
เกษตรยังคงทรงตัวระดับต่่า ท่าให้ก่าลังซื้อชะลอตัว และคาดว่าผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีนี้, ส่านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ค. อยู่ที่ 103.31 เพิ่มขึ้น 1.15%
(YoY) ส่งผลท่าให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 0.92% (YoY), สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับ
คาดการณ์การส่งออกปี 62 โต 1% บนสมมติฐานค่าเงินบาท 33.0 (+/- 0.5) บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 62 ว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยใน
ไตรมาสที่ 1/62 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น 10.1%
สูงสุดรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/57 เนื่องจากคนเร่งก่อหนี้ก่อนบังคับใช้มาตรการก่ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือแอลทีวี ที่มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. และความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นในการออกรถยนต์รุ่นใหม่ท่าให้สินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการออกโปรโมชั่นจูงใจ
ให้มีการก่อหนี้เพิ่ม, กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สาหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
14.5 ล้านคน เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. ให้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. แทน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ
ให้กับผู้ถือบัตรคนจน และช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 3.5-3.8%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. โดย
ในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทได้เคลื่อนไหวแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 3 เดือนที่ระดับ 31.28 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยทิศทางเงินบาท
ที่แข็งค่าสอดคล้องกับแรงซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ สวนทางกับเงินดอลลาร์ฯ ที่เผชิญแรงกดดันจาก
ถ้อยแถลงของประธานเฟดที่กล่าวว่ามีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภายในปีนี้
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 50.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.5, การส่งออกสินค้าในเดือน เม.ย. ลดลง 3.1%, การนาเข้าสินค้าลดลง 2.5%, คาสั่ง
ซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน เม.ย. ลดลง 0.8%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 47.7
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 50.2, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการในเดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 52.7
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 50.9 จากระดับ
53.0 ในเดือน เม.ย. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.5 จากระดับ 52.6 ในเดือน เม.ย.,
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าการส่งออกสินค้าในเดือน เม.ย. ลดลง 3.1% สู่ระดับ 1.369 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การน่าเข้าสินค้าลดลง
2.5% สู่ระดับ 2.087 แสนล้านดอลลาร์, ค่าสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน เม.ย. ลดลง 0.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือน มี.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.9 จากระดับ
52.8 ในเดือน เม.ย. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 47.7 จากระดับ 47.9 ในเดือน
เม.ย.
ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 50.2 เท่ากับเดือน
มี.ค. ขณะทีด่ ัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 52.7 จากระดับ 54.5 ในเดือน เม.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน เม.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. ที่ระดับ 53.99 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้สัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวพุ่งขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผย
ข้อมูลจ่านวนแท่นขุดเจาะน้่ามันในสหรัฐที่ลดลงในสัปดาห์นี้ ซึ่งช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับสต็อกน้่ามันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ และตลาดยังได้แรง
หนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียเผยว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้่ามัน (โอเปก) ใกล้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการปรับลดก่าลังการผลิตน้่ามัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 มิถุนายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค., ราคาน่าเข้าและราคาส่งออกเดือน พ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/62, ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย., ยอดสั่งซื้อ
เครื่องจักรเดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดน่าเข้า ส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ค., ยอดขายรถเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค.,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ค.
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