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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% เหลือ 1.25% อยู่ในระดับต่ำสุด
เป็นประวัติการณ์ เทียบกับช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปยังต้องเผชิญความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะด้านต่างประเทศ
ผลกระทบจากสงครามการค้า เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และปัจจัยภายในประเทศ เรื่องการทุนภาครัฐและเอกชน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. 62 ปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 มาอยู่ท่ีระดับ 70.2 ซ่ึงเป็นดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ 40 เดือน แม้ว่ารัฐบาลเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวขึ้นไม่มากนัก 
และยังมีความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปัจจุบัน 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื ่อมั ่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือน พ.ย. 62 ว่า 
 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ม.ค. 63) ปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน อยู่ที ่ระดับ 86.44  
ปรับตัวลดลง 22.56% โดยผลสำรวจ พบว่านักลงทุนกังวลความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดและ
คาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนความเช่ือมั่นนักลงทุน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง  
ปี 62 พบว่า มูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 คาดมีเงินสะพัดในระบบเพียง 9,573 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ 1.3 แบ่งเป็นการใช้จ่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,423.69 ล้านบาท หรือลดลง 1.7% ต่างจังหวัด 6,334.66 ล้านบาทหรือลดลง 1.2% 
เนื่องจากปัญหาค่าครองชีพด้านต่าง ๆ ยังสูง ทำให้คนไม่กล้าใช้เงินกันมากนัก แม้ว่าคนยังให้ความสำคัญต่อประเพณีวันลอยกระทงออกมาท่องเที่ยว  
แต่จากปัญหาค่าครองชีพด้านต่างๆ ที่สูง ทำให้คนไม่กล้าใช้เงินกันมากนัก  

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชนด้วยการลดค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับการซื้อขาย 
ที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.62 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.63 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.4000 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา 
ที่อยู่ที่ระดับ 30.1630 บาท/ดอลลาร์ สรอ. และอ่อนค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้น
สัปดาห์หลังจากที่ กนง. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อีกทั้งการประกาศปรับปรุงเกณฑ์ในการเอื้อให้เงินทุนไหลออก ซึ่งการอ่อนค่าลงนั้น
สอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค ผนวกกับสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 

/ข 

ปีที่ 7 ฉบับที ่383 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เหลือ1.25% 
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค. ลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ลงทุน 3 เดือนข้างหน้าทรงตัวต่อเนื่องเดือนที่ 3  
• ลอยกระทงไม่คึกคักเงินสะพัด 9,500 ล้านบาท 
• มหาดไทยลงประกาศในราชกิจจาฯแล้ว! มีผลทันทีลดค่าโอน-จดจำนองบ้านคอนโด 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.4000 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62 และอ่อน

ค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ก.ย. ลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 
0.1% ในเดือน ส.ค., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.6 จากระดับ 50.9 
ในเดือน ก.ย., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ต.ค. ดีดตัวแตะระดับ 54.7 จากระดับ 
52.6 ในเดือน ก.ย. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.2  
จากระดับ 51.6 ในเดือน ก.ย. 

ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีนรายงานยอดส่งออกเดือน ต.ค. หดตัวลง 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าเดือน ต.ค. ลดลง 
6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การค้าต่างประเทศของจีนขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในช่วง 10 แรกของปีนี้ โดยขยายตัวขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี  
คิดเป็นมูลค่าถึง 25.63 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 3.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญี่ปุ ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ ่นเปิดเผยยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คน 
หรือมากกว่าในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 9.5% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 300,609 เยน (2,750ดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. ที่ระดับ 57.24 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื ่อสัปดาห์ที ่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า  
แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 7 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 684 แท่น โดยปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนี้ 
นักลงทุนจะยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่กลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตร ก่อนที่การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตของโอเปกจะจัดขึ้น 
ในวันที่ 5-6 ธ.ค.ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย อีกทั้งสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีความคืบหน้า ซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณว่าโอเปกอาจ
ไม่จำเป็นที่จะต้องลดการผลิตน้ำมันลงมากนัก 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 พฤศจิกายน 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค., ยอดขายรถยนต์เดือนต.ค., ยอดค้า
ปลีกเดือนต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนต.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: คำสั่งซื ้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ก.ย. ลดลง 0.6% , ดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ        
ขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.6, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ต.ค. ดีดตัวแตะระดับ 54.7 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.2 
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน ต.ค. หดตัวลง 0.9%, ยอดนำเข้าเดือน ต.ค. ลดลง 6.4%, การค้าต่างประเทศของจีนขยายตัว 

อย่างมีเสถียรภาพในช่วง 10 แรกของปีนี้ โดยขยายตัวขึ้น 2.7% 
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนหรือมากกว่าในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 9.5% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


