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 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% เป็น 
1.50% โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าคาดการณ์ และต่่ากว่าศักยภาพ โดยการส่งออกหดตัวมากกว่าที่
ประเมินไว้ ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี โดยเลขานุการ กนง. เปิดเผยว่า ในการตัดสินนโยบายครั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าท่ีประเมินไว้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย 
กนง. เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบ
เป้าหมาย กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย, นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานท่ีประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติคงคาดการณ์จีดีพีในปี 2562 ไว้ที่ 2.9-3.3% ส่วนการส่งออกคาด
ว่าจะอยู่ในช่วง -1% ถึง 1% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.8-1.2% โดยประเมินว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 มี
แนวโน้มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2562 เนื่องจากการส่งออกและการใช้จ่ายภายในประเทศ มีสัญญาณที่อ่อนแรง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายหอการค้าไทย 
ว่ามีความเห็นร่วมกันตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์หาทางออกร่วมกันเพื่อเดินหน้าการค้าของประเทศไทยสู่ตลาดโลก นอกจากนี้มีความเห็น
ร่วมกันที่จะเร่งรัดการส่งออก โดยมีคณะท่างานเจาะลึกการส่งออกทั้งรายสินค้า-บริการและรายตลาด เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปสนับสนุน
เป็นทัพหนุน และให้เอกชนเป็นทัพหน้าตามแนวท่ีให้ไว้, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคเดือน ก.ค. 62 อยู่ท่ีระดับ 75.0 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่่าสุดในรอบ 22 เดือนนับต้ังแต่ เดือน ต.ค. 
60 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ปัญหาสงครามการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงมาก
ขึ้น ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า การส่งออกลดลง ราคาสินค้าเกษตรหลายตัวยังทรงตัวอยู่ในระดับต่่า และสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผล
ให้ดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.72 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น เงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยเงินบาทได้รับแรงหนุนในช่วงต้นสัปดาห์จากแรงขายเงินดอลลารฯ์ หลังตัวเลขการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด ประกอบกับตลาดมีความกังวลต่อสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนมากขึ้น โดยเงินบาทน่าจะ
มีแรงหนุนบางส่วนจากแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ของผู้ส่งออก และทิศทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ยังอ่อนแอเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 5-9 สงิหาคม 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่370 ประจ าวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% เป็น 1.50% โดยให้มีผลทันที 

• กกร. คาดการณ์ว่าจีดีพีปี 2562 จะขยายตัวระหว่าง 2.9-3.3% ในขณะที่การส่งออกจะอยู่ในช่วงระหว่าง -1% ถึง 1% 

• ก.พาณิชย์ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยต้ังวอร์รูมติดตามสถานการณ์สงครามการค้าและเจาะลึกเป็นรายสนิค้า 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคเดือน ก.ค. 62 อยู่ท่ีระดับ 75.0 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ าสุดใน
รอบ 22 เดือนนับต้ังแต่เดือน ต.ค. 60 เป็นต้นมา 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.72 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 



 

- 2 - 

Weekly Review 

 

ประเทศสหรัฐฯ: สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.ค. ลดลงแตะระดับ 53.7 
จากระดับ 55.1 ในเดือน มิ.ย., มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 
53.0 จากระดับ 51.5 ในเดือน มิ.ย. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ปรับตัว
ลงสู่ระดับ 51.5 จากระดับ 52.2 ในเดือน มิ.ย. 

ประเทศจีน: ส่านักงานศุลกากรจีน (GAC) เผยว่ายอดน่าเข้าเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลง 5.6% ขณะที่ยอดส่งออกเดือน ก.ค. ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 3.3% ท่าให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. ทั้งสิ้น 4.506 หมื่นล้านดอลลาร์, ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.8%, ส่านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน เผยว่าทุนส่ารองเงินตราต่างประเทศของ
จีน ณ สิ้นเดือน ก.ค. อยู่ท่ีระดับ 3.1037 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงจาก ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 1.21 ล้านล้านเยน หรือ 1.14 
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ, ส่านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจ่าไตรมาสที่ 2/2562 ขยายตัว 
1.8%, กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานว่ายอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย. ปรับตัว
ขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 276,882 เยน (2,600 ดอลลาร์) 

ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. ที่ระดับ 54.50 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.16 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยที่สัญญาน้่ามันดิบร่วงลงหลังจากสต็อกน้่ามันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล 
นอกจากน้ียังได้รับแรงกดดันจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่าน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 สิงหาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค., ราคาน่าเข้าและราคาส่งออกเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน มิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนตเ์ดือน ก.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., 
ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.ค. ลดลงแตะระดับ 53.7, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้น
สุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 53.0 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.5 

• ประเทศจีน: ยอดน าเข้าเดือน ก.ค. ปรับตัวลง 5.6% ส่วนยอดส่งออก ปรับตัวขึ้น 3.3% ท าให้มียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. 
ทั้งสิ้น 4.506 หมื่นล้านดอลลาร์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.8%, ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศของ
จีน ณ สิ้นเดือน ก.ค. อยู่ท่ีระดับ 3.1037 ล้านล้านดอลลาร์ 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 1.21 ล้านล้านเยน, GDP ประจ าไตรมาสที่ 2/2562 ขยายตัว 
1.8%, ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่นในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


