
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะเร่งด่วนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือพิจารณาในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 20 ส.ค. พิจารณาเห็นชอบอีกคร้ัง ซึ่งมั่นใจว่าจะมี
เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 316,000 ล้านบาท โดยใช้เงินงบกลางไม่ถึง 5 หมื่นล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจะเป็นเงินจากธนาคารเฉพาะกิจ
ของรัฐราว 207,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินกองทุนต่างๆ 5 หมื่นล้านบาท จะดันเศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3%, มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือน ก.ค. 62 อยู่ระดับ 46.7 ต่ำสุดในรอบ 18 เดือนนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 เนื่องจากเศรษฐกิจ
อยู่ในภาวะชะลอตัวจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน, การแข็งค่าของเงินบาท, การลดลงของมูลค่าการส่งออก, ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ำ, 
การค้าชายแดนซบเซา และปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่าท่ีคาดการณ์ เป็นต้น 

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการแข่งขันทางการค้า เผยว่า คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ได้แต่งต้ังคณะทำงานติดตาม
พฤติกรรมของผู้ประกอบการในหลายธุรกิจที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการ เช่น ธุรกิจจองห้องพักผ่านออนไลน์, การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ขายสินค้า
ชั้นนำ, ธุรกิจการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ขัดต่อ พ.ร.บ. การแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2562 ที่เอาเปรียบทางธุรกิจ หรือแข่งขันกันไม่เสรีและเป็นธรรม ทำให้ธุรกิจรายอื่นเสียหาย, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. การ
ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ภายในเดือน ส.ค.นี้ กระทรวงการท่องเท่ียวฯ จะเสนอที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ และที่ประชุม ครม. พิจารณา
ยกเว้นการตรวจลงตรา(วีซ่า)สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดียที่เดินทางมาประเทศไทย โดยได้หารือเบื้องต้นกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แล้วท้ังสองท่านไม่ขัดข้อง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.86 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น เงินบาททยอยอ่อนค่าลง โดยเงินบาทอ่อนค่าลงช่วงต้นสัปดาห์เช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้น
ตัวขึ้นหลังจากท่ีสหรัฐฯ เลื่อนเก็บภาษีจากวงเงินสินค้านำเข้าจากจีน 3 แสนล้านดอลลาร์ฯ เป็นวันท่ี 15 ธ.ค. นอกจากน้ี การอ่อนค่าของเงินบาท
ยังสอดคล้องกับแรงขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ หลังจากท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวร่วงลงมา
อยู่ต่ำกว่าระยะสั้น ซึ่งกระตุ้นความกังวลต่อภาวะถดถอยของสหรัฐฯ  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจมมีติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน มูลค่า 316,000 ล้านบาท 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน ก.ค. 62 อยู่ระดับ 46.7 ต่ำสุดในรอบ 18 เดือนนับต้ังแต่เดือน ก.พ. 61 

• คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ได้แต่งต้ังคณะทำงานติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบการในหลายธุรกิจที่ผู้บริโภคนิยม
ใช้บริการ เพ่ือปอ้งกันไม่ใหเ้กิดการเอาเปรียบทางธุรกิจ 

• ภายในเดือน ส.ค.นี้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จะเสนอที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ และที่ประชุม ครม. พิจารณายกเว้น
การตรวจลงตรา(วีซ่า)สำหรับนักท่องเท่ียวชาวจีนและอนิเดียที่เดินทางมาประเทศไทย 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.86 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% 
ติดต่อกัน 2 เดือน , กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.7% จากระดับ 0.3% ในเดือน มิ.ย., กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเผยว่าดัชนีราคานำเข้าและดัชนีราคาส่งออกในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.2% 

สหภาพยุโรป: สำนักงานสถิติแห่งยุโรปเผยว่า GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที ่2/62 เติบโตเพียงร้อยละ 0.2 ลดลงจากร้อยละ 0.4 ใน
ไตรมาสแรก, ยอดเกินดุลการค้าของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 1.79 หมื่นล้านยูโร จากระดับ 1.96 หมื่นล้านยูโรในเดือน พ.ค. โดย
ยอดส่งออกลดลง 1.2% ขณะที่นำเข้าลดลง 0.8% 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ขยายตัว 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่ง
ลดลง 1.5% จากเดือน มิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายป,ี การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือน ม.ค.-
ก.ค. ปรับตัวขึ้น 5.7% เมื่อเทยีบเป็นรายปี ซึ่งลดลง 0.1% จากระดับการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรก, สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) 
เผยว่ายอดขายรถยนต์ในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลง 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายป ีแตะที่ 1.808 ล้านคัน โดยลดลงติดต่อกันเป็นเดือน ที่ 13 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวลง 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายป,ี รัฐบาล
ญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 13.9% สู่ระดับ 9.603 แสนล้านเยน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. ที่ระดับ 54.87 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำ
การ เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบของสงครามการค้า รวมทั้ งรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้าน
พลังงานสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 สิงหาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน 
ส.ค., ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ก.ค. จาก Conference Board 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.3%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.7%, ดัชนีราคา
นำเข้าและดัชนีราคาส่งออกในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.2% 

• สหภาพยุโรป: GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที่ 2/62 ของปีนี้เติบโตเพียงร้อยละ 0.2, ยอดเกินดุลการค้าของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 
ลดลงสู่ระดับ 1.79 หมื่นล้านยูโร 

• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ขยายตัว 4.8%, ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6%, การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. ปรับตัวขึ้น 5.7%, ยอดขายรถยนต์ในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลง 4.3% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวลง 0.6%, ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 13.9% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


