
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 
 

   
 

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนส.ค. พบการใช้จ่ายมี
สัญญาณชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการส่งออกสินค้า ขณะที่การผลิตปรับตัวดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศกลับมาขยายตัว
สูงสุดในรอบ 8 เดือน เครื่องช้ีเศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัวเล็กน้อยจากปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนยอดการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอตัวที่ 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เครื่องช้ีเศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณชะลอ
ตัวการลงทุนหมวดเครื่องมือเครื ่องจักร ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างส่งสัญญาณชะลอตัว สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลง 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยง 
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% โดยเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกวา่ที่
ประเมินไว้จากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ แต่ยังมีปัจจัย
เสี่ยงที่ต้องติดตาม ทั้งนี้เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู้กรอบ
เป้าหมาย จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าชายแดนและ ผ่านแดนของไทยในช่วง 8 เดือน ของปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่ารวม 
915,517.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 แยกเป็นการส่งออก 509,045.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.65 และการนำเข้า 406,471.60 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 เกินดุลการค้า 102,574.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตแบบชะลอตัวลง เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีนที่ยังคงยืดเยื้อ และค่าเงินบาทแข็งค่า 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคช่วงเทศกาลกินเจปี 62 จะมีมูลค่าการ
ใช้จ่ายของผู้บริโภค 46,549 ล้านบาท เป็นมูลค่าสูงสุดในประวัติการณ์ เพ่ิมจากปีก่อน 1.3% ซ่ึงขยายตัวต่ำสุดในรอบ 12 ปี เนื่องจากประชาชน
ยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจ จึงระมัดระวังในการใช้จ่ายรวมถึงประชาชนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคน
ละ 11,155 บาท แบ่งเป็นค่าที่พักขณะทำบุญในต่างจังหวัด 4,787 บาทต่อคน, ค่าเดินทางไปทำบุญต่างจังหวัด 3,885 บาทต่อคน, ค่าทำบุญ  2,950 
บาทต่อคน, ค่าอาหารและกับข้าว 993 บาทต่อคน เป็นต้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.5012 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 30.5012 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายพันธบัตรและตราสารในตลาดหุ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค แต่ปัจจัยที่ควรเฝ้าระวังคือสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เบรกซิท และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะส่งผลให้นัก
ลงทุนหักเข้าถือครองสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชีย 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 

/ข 

ปีที่ 7 ฉบับที ่377 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนส.ค.'แผ่ว' ส่งออก-บริโภคชะลอ 
• กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย 1.50% 
• ปลื้ม!ค้าชายแดนคึก 8 เดือนโกยแสนล้าน 
• เงินสะพัด 'กินเจ' 4.6 หมื่นล้านบาท 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.6377 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ย. ปรับตัว
ขึ้นสู่ระดับ 51.0 หลังจากแตะระดับ 50.7 ในเดือน ส.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบ 
รายเดือน สู่ระดับ 713,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 666,000 ยูนิตในเดือน ก.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3  
สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2.0% หลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัว 3.1%  
ในไตรมาส 1/2562 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 
สู่ระดับ 50.4 จากระดับ 51.9 ในเดือน ส.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนในเดือน ส.ค. หดตัวลง 2%  
เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. ที่ระดับ 55.91 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 3.7% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที ่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงหลังสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่าน 
เพื่อแลกกับการเจรจา แต่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธจึงทำให้ราคาน้ำมันลดช่วงติดลบ 
หลังจากทรุดตัวลงเกือบ 2% ในช่วงแรก นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดัน หลังจากการผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบียฟื้นตัวเร็วกว่าคาด หลังจากถูก
โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการ
ผลิตเดือนก.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนก.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 51.0, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 7.1%, ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับการขยายตัวของ GDP 
ประจำไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2.0% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 
50.4 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนในเดือน ส.ค. หดตัวลง 2% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


