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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

ปีที่ 7 ฉบับที่ 373 ประจาวันที่ 2 กันยายน 2562
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

สศค. เผยเดือน ก.ค. 62 เศรษฐกิจเริ่มโงหัว จากปัจจัยด้านการบริโภค การลงทุน และการส่งออก
ธปท. ห่วงหนี้ครัวเรือนเข้มปล่อยกู้
ธปท. เผยเศรษฐกิจ ก.ค.62 ขยายตัวเล็กน้อยจาก มิ.ย. ตามการบริโภคเอกชน แต่โดยรวมยังมีทิศทางชะลอลงจากครึ่งปีแรกของปี 62
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 306443 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยเศรษฐกิจไทยในเดือนก.ค. 62 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
จากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากปัจจัยสนับสนุนด้านอุปสงค์จากการส่งออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวได้ในรอบ 5 เดือน ประกอบกับการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวได้จากเดือนก่อนหน้าบางรายการ สำหรับด้ำนอุปทำนมีกำรขยำยตัวในภำคเกษตรและภำคกำรท่องเที่ยว ขณะที่
ภำคอุตสำหกรรมยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ส่วนเสถียรภำพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่ำงใกล้ชิดต่อไป ส่วนภำวะเศรษฐกิจภูมิภำคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจำกเดือนก่อน โดยเฉพำะภำคเหนือ และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตั วของกำรบริ โภคในหมวดสิ นค้ำคงทนที่กลับมำขยำยตัวอี กครั้ง สอดคล้องกั บ
กำรลงทุนภำคเอกชนที่ขยำยตัวในหลำยภูมิภำค และกำรท่องเที่ยวที่ยังคงขยำยตัวในทุกภูมิภำค
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ธปท.ได้ออกมาตรการหลายส่วนเพื่อดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือน แต่ยังไม่มีแผนที่จะนามาตรการ
คุมภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุด (ดีเอสอาร์ลิมิต) มาบังคับใช้ในปีนี้ โดยปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรร่วมกับสถำบันกำรเงินใน 2 เรื่อง ได้แก่
1. กำรกำหนดมำตรฐำนกลำงในกำรคำนวณดีเอสอำร์ ทั้งในส่วนภำระหนี้และรำยได้ของผู้ กู้ ซึ่งปัจจุบันสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งมีวิธีกำรคำนวณ
ที่แตกต่ำงกัน และ 2. กำรผลักดันให้สถำบั นกำรเงินนำหลั กกำรกำรให้ สินเชื่ ออย่ำงรับผิดชอบไปใช้โดยลู กหนี้ต้ องมีเงิ นเพียงพอส ำหรับด ำรงชี พ
หลังชำระหนี้แล้ว สาหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ค.62 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น
ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทน แต่โดยรวมยังอยู่ในทิศทางที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐกลับมำ
ขยำยตัวทั้งรำยจ่ำยประจำและรำยจ่ำยลงทุน สำหรับเครื่องชี้กำรลงทุนภำคเอกชนทรงตัว กำรส่งออกสินค้ำกลับมำขยำยตัวเล็กน้อย แต่เป็นผลจำกกำร
ส่ งออกทองค ำเป็ นส ำคั ญ ขณะที่ กำรส่ งออกที่ ไม่ ร วมทองค ำยั ง หดตั วสอดคล้ องกำรผลิ ตภำคอุ ตสำหกรรม ส่ วนภำคกำรท่ องเที่ ย วขยำยตั ว
จำกนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกฐำนต่ำจำกเหตุกำรณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟ้อ
ทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตำมอัตรำเงินเฟ้อหมวดอำหำรสดเป็นสำคัญ ขณะที่อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำนปรับลดลง สำหรับอัตรำกำรว่ำงงำนที่ปรับฤดูกำลเพิ่มขึ้นจำกเดือน
ก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจำกเดือนก่อนตำมดุลกำรค้ำเป็นสำคัญ ด้ำนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ำยเกินดุลสุทธิจำกทำงด้ำนสิ นทรัพย์และด้ำน
หนี้สิน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 306443 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30.7786 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่ำเงินบำทปรับตัวแข็งค่ำขึ้นต่อเนื่อง จำกกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนและสินทรัพย์ของนักลงทุนมำพักฐำน
เพื่อรอควำมชัดเจนของสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน ที่เริ่มมีควำมตึงเครียดมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมในสัปดำห์หน้ำมีกำรประกำศตัวเลข
ทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หำกออกมำดีกว่ำที่นักลงทุนคำดอำจส่งผลให้ค่ำเงินบำทปรับค่ำอ่อนลงได้เล็กน้อย

-1-

Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้ าคงทนของสหรัฐในเดือ น ก.ค. พุ่งขึ้น 2.1%, การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐในเดือ น ก.ค.
เพิ่มขึ้น 0.6%, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2.0%, ดัชนีความเชื่อมั่ น ของ
ผู้บริโภคสหรัฐในเดือน ส.ค. ร่วงลงแตะระดับ 89.8
• ประเทศจีน: กาไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 2.6%
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ลดลง 0.1%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 2.1%, การใช้จ่ายของผู้บริโภค
สหรัฐในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% หลังจำกเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน มิ.ย., ตัวเลขประมำณกำรครั้งที่ 2 สำหรับกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2.0% หลังจำกที่เศรษฐกิจขยำยตัว 3.1% ในไตรมำส 1/2562, ผลสำรวจของมหำวิทยำลัย
มิชิแกนระบุดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน ส.ค. ร่วงลงแตะระดับ 89.8 จำกระดับ 98.4 ในเดือน ก.ค.
ประเทศจีน: สำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) รำยงำนกาไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ก.ค.
ปรับตัวขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรำยปี ซึ่งชะลอตัวลงจำกเดือน มิ.ย. ที่พุ่งขึ้น 3.1%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจกำรภำยในประเทศและกำรสื่ อสำรของญี่ ปุน เปิดเผยอัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ลดลง 0.1%
จำกเดื อนก่ อนหน้ ำ แตะที่ ระดับ 2.2%, กระทรวงเศรษฐกิ จ กำรค้ ำ และอุ ตสำหกรรมของญี่ ปุ่น เปิ ดเผยผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมเดื อน ก.ค.
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3% จำกเดือนก่อนหน้ำ
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้ นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 62 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. ที่ระดับ 55.10 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น
1.9% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สัญญำน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจำกสำนักงำนสำรสนเทศด้ำนกำรพลังงำนของรัฐบำลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่ำ
สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงถึง 10 ล้ำนบำร์เรลซึ่งเป็นกำรปรับตัวลงมำกที่สุดในรอบ 5 สัปดำห์ และทำงเบเกอร์ ฮิวจ์ผู้ให้บริกำรขุดเจำะน้ำมันของ
สหรัฐ เปิดเผยแท่นขุดเจำะน้ำมันในสหรัฐที่มีกำรใช้งำน มีจำนวนลดลง 12 แท่นสู่ระดับ 742 แท่น หลังจำกลดลง 16 แท่นในสัปดำห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 กันยายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือนส.ค.จำกมำร์กิต , ดัชนีภำคกำรผลิตเดือนส.ค.จำก
สถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM), กำรใช้จ่ำยด้ำนกำรก่อสร้ำงเดือนก.ค., ยอดนำเข้ำ ยอดส่งออก และดุลกำรค้ำเดือนก.ค., ยอด
สั่งซื้อภำคโรงงำนเดือนก.ค.
• สหภาพยุโรป: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือนส.ค.จำกมำร์กิต , ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI)
ภำคบริกำรขั้นสุดท้ำยเดือนส.ค.จำกมำร์กิต
• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือนส.ค.จำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS)
• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขกำไรภำคอุตสำหกรรมเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือนก.ค.จำก
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