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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 381 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ช่วงวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•
•

สหรัฐอเมริกาสั่งตัด GSP สินค้าไทยกว่า 600 รายการ มูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้านบาท
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 92.1
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 21 ในรายงาน Doing Business 2020 ดีขึ้น 6 อันดับเมื่อเทียบกับปีก่อน
ก.พาณิชย์มีมติเห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 62/63 ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท
เงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ต.ค.

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ลงนามในคำประกาศเมื่อวันศุกร์ (25 ต.ค.) ส่งถึงรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ซึ่งถือ
เป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง และนางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงการระงับสิทธิพิเศษจีเอสพี (GSP) แก่สินค้าส่งออก
บางประเภทจากประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
โดยคำสั่งยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของไทยหลายรายการ รวมมูลค่า 3.92 หมื่นล้านบาท (1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และจะเริ่มมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 25 เม.ย. 63 (หรืออีก 6 เดือนข้างหน้า)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 92.1 ลดลงจากเดือน
ส.ค.ซึ่งอยู่ที่ระดับ 92.8 โดยดัชนีฯ ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 12 เดือน เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ชะลอตัว, คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" 2. มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย 3. มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.
และ 4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม/สัมมนาฯ, ธนาคารโลกได้เผยแพร่การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจประจำปี 2563 (Doing Business 2020) ผลปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 21 ดีขึ้ น 6 อันดับ จากอันดับที่ 27 ในปีที่
แล้ว โดยประเทศไทยได้รับคะแนน 80.10 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.65 คะแนน นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ 6 ปี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณา
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบประกันรายได้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50
บาท ที่เชื้อแป้งที่ 15% ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และจะใช้เกณฑ์ราคาอ้างอิงเพื่อเป็นตัวกำหนดรายได้จากราคาตลาดของราคาหัวมันสดที่
ลานมันแป้งเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน
เงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ต.ค. ซึ่ง
ถือว่าเป็นระดับทีแ่ ข็งค่าทีส่ ุดในรอบกว่า 6 ปีครั้งใหม่ โดย เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย
ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขายต่อเนื่อง หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีสัญญาณอ่อนแอตอกย้ำโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้
นโยบายของสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ และในช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทได้เพิ่มช่วงบวกและทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบกว่า 6 ปีครั้งใหม่ที่
30.16 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงหนุนจากปัจจัยทางเทคนิคหลังเงินบาทแข็งค่าทะลุแนว 30.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.ย. ลดลง 1.1%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. ลดลง 0.7%MoM,
ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ย. ลดลง 2.2%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ
ในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.2
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.2
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 23.1%YoY, ยอดขาดดุลการค้าในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ
1.2298 แสนล้านเยน, ปริมาณลูกค้าของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.ย. ลดลง 1.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3%
ในเดือน ส.ค., ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. ลดลง 0.7%MoM สู่ระดับ 701,000 หน่วย หลังจากแตะระดับ 706,000 หน่วยในเดือน ส.ค.,
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ย. ลดลง 2.2% สู่ระดับ 5.38 ล้านหน่วย
หลังจากเพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน
ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.2 หลังจากแตะระดับ 51.0 ในเดือน ก.ย.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัว
ขึ้นสู่ระดับ 50.2 จากระดับ 50.1 ในเดือน ก.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น เผยว่ายอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่น ในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 23.1%YoY แตะที่
ระดับ 5.153 แสนล้านเยน หรือ 4.76 พันล้านดอลลาร์ ฯ, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดขาดดุลการค้าในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 1.2298
แสนล้านเยน (1.13 พันล้านดอลลาร์) หลังจากที่ขาดดุล 1.4353 แสนล้านเยนในเดือน ส.ค., สมาคมแฟรนไชส์ของญี่ปุ่น เผยว่าปริมาณลูกค้า
ของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. ที่ระดับ 56.66 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเนื่องจากได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึง
ตัว ซึ่งได้ช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์ที่อ่อนแอลง นอกจากนั้นตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ
เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งานมีจำนวนลดลง 17 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.ย., ดัชนีการผลิตเดือน ต.ค. จากเฟดสาขาดัลลัส, ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/62, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/2562
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ต.ค.จาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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