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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 362 ประจาวันที่ 17 มิถนุ ายน 2562

ช่วงวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 95.9 เพิ่มขึ้นจากระดับ 95.0 ในเดือน เม.ย.
ปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 181,338 คัน ลดลง 6.11% YoY
อีอีซมี ีความต้องการบุคลากรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วง 5 ปี (ปี 62-66) เป็นจานวน 475,668 ราย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 95.9 เพิ่มขึ้นจากระดับ
95.0 ในเดือน เม.ย. โดยมีปัจจัยบวกจากการบริโภคในประเทศเป็นสาคัญ สะท้อนจากการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงเปิด
ภาคเรียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า การพิมพ์เยื่อและกระดาษ ในขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างภาครัฐยังส่งผลดีต่อสินค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ในขณะเดียวกันยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็ขยายตัวต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการยังกังวลต่อข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 181,338 คัน ลดลง 6.11%
YoY เนื่องจากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อการส่งออกลดลง 18.86% และรถกระบะเพื่อการส่งออกลดลง 1.53% เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
จากผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน อย่างไรก็ดีปริมาณรถยนต์ที่ผลิตในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) มีทั้งสิ้น 893,067 คัน เพิ่มขึ้น 2.94% เทียบ
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า ตัวเลขเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคการเกษตรในเดือน เม.ย. มีสัญญาณน่าเป็นห่วง หลังจาก
พบว่า ดัชนีการผลิตภาคเกษตรปรับตัวติดลบทุกตัวครั้งแรกในรอบปี ทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรซึ่งหดตัว -1.1% ต่อปี ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรซึ่งหดตัว -0.7% ต่อปี และการจ้างงานภาคการเกษตรซึ่งติดลบ 5.1% ต่อปี ส่งผลทาให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงติดลบ 3% ซึ่งเกรง
ว่าจะกระทบต่อกาลังการจับจ่ายใช้สอยของเศรษฐกิจฐานรากให้แย่ลงอีก จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่รอให้รัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขอยู่
นายอภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และประธานคณะทางานศูนย์
ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีอีซี เผยว่า ได้ประมาณการความต้องการบุคลากรในอีอีซี 5 ปี (ปี 62-66) จานวน 475,668 ราย ใน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอุตฯ ที่ต้องการมากที่สุด คือ ดิจิทัล 116,222 ราย รองลงมาโลจิสติกส์ 109,910 ราย, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
58,228 ราย, ยานยนต์แห่งอนาคต 53,738 ราย, หุ่นยนต์ 37,526 ราย เป็นต้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทได้เคลื่อนไหวแตะระดับที่แข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือนครึ่งที่ 31.14 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทได้
ทยอยแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับแรงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติในช่วงต้นสัปดาห์ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัย
กดดันจากกระแสการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคง
มีทิศทางที่อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง และการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% MoM, ดัชนีราคานาเข้าในเดือน พ.ค. ปรับตัวลง 0.3% MoM
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 7.7% YoY, ยอดนาเข้าหดตัวลง 2.5% YoY ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้าที่ระดับ
2.7912 แสนล้านหยวน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 2.7%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. ขยับขึน้
0.6%, ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน พ.ค. เพิ่มขี้น 8.5% YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7% YoY, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น
5.2%, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาสที่ 1/62 ขึ้นสู่ระดับ 2.2%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย.
อยู่ที่ระดับ 1.71 ล้านล้านเยน
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.78% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% MoM, กระทรวงแรงงานสหรัฐ
เผยว่าดัชนีราคานาเข้าในเดือน พ.ค. ปรับตัวลง 0.3% MoM
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีน (GAC) เผยว่ายอดส่งออกเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 7.7% YoY ขณะทีย่ อดนาเข้าหดตัวลง 2.5% YoY
ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้าที่ระดับ 2.7912 แสนล้านหยวน, สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค.
ปรับตัวขึ้น 2.7% YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. ขยับขึ้น 0.6% YoY ชะลอตัวลงจากเดือน เม.ย. ที่มีการขยายตัว 0.9%,
กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เผยว่ายอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน พ.ค. เพิ่มขี้น 8.5% YoY
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7% YoY, รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 5.2% แตะระดับ 9.137 แสนล้านเยน, สานักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นปรับเพิ่มประมาณ
การอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/62 ขึ้นสู่ระดับ 2.2% จากระดับ 2.1%, กระทรวงการคลัง
ญี่ปุ่นเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 1.71 ล้านล้านเยน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.78% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. ที่ระดับ 52.51 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.48 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.78% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยภาวะการซื้อขายสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างซบเซา
เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนั้นตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในตะวันออก
กลางหลังเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ามัน 2 ลาถูกโจมตีในอ่าวโอมาน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 มิถุนายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือน มิ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก, ดุลบัญชี
เดินสะพัดไตรมาส 1/2562, ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือน พ.ค.จาก Conference Board
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน เม.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน มิ.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน พ.ค.
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