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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 384 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
พฤษภาคม 2557
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ช่วงวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

สศก.ประเมินศก.ภาคเกษตรไตรมาส3ขยายตัว1.1%
สศอ.เร่งเพิ่มทักษะแรงงาน หนุนยกระดับขีดการแข่งขัน
เศรษฐกิจแย่ภาษีหลุดเป้า ศุลกากรชี้นำเข้าสินค้าน้อย
ตกงานยังมีหวังรง.เปิดใหม่
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.2070 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 62 (ก.ค.-ก.ย. 62) พบว่าขยายตัวร้อยละ 1.1
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสาขาพืช สาขาการผลิตหลักของภาคเกษตรกลับมาขยายตัว หลังหดตัวลงในไตรมาสที่ผ่านมาโดยผลผลิตพืช
เศรษฐกิจสำคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด เงาะ และมันสำปะหลัง สำหรับสาขาบริการทางการเกษตรและสาขาป่าไม้ ยัง
ขยายตัวได้ ขณะที่สาขาปศุสัตว์และสาขาประมงหดตัวลง แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 62 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.5–1.5
เมื่อเทียบกับปี 2561โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากผลผลิตพืชสำคัญหลายชนิดและ
กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีทิศทางเพิ่มขึ้น
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก
ประจำปี 62 ที่จัดโดยเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) แม้ในปีนี้ประเทศไทยจะมีคะแนนรวมที่สูงกว่าเดิม แต่ประเทศคู่แข่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่า
ส่งผลให้ไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ 40 จากเดิมอันดับ 38 ในปี 61 ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มยิ่งขึ้น
โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรในเดือน ต.ค.62 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 63 สามารถ
จัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 52,192 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ศุลกากรจำนวน 8,701 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 99 ล้านบาท หรือ 1.1%
และมีการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่นจำนวน 43,491 ล้านบาท โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมที่ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อยนั้น เป็นผลมาจาก
มูลค่าการนำเข้าสินค้าชะลอตัวลง ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวเรื่องการปิดกิจการโรงงาน และการเลิกจ้างงานในปัจจุบันว่า ได้ตรวจสอบข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ 1 ม.ค.-12 พ.ย.62 พบว่า มีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,391 แห่ง แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการ
โรงงานใหม่มีถึง 2,889 แห่ง พบว่า มีโรงงานเปิดใหม่ยังมากกว่าปิดกิจการสูงถึง 107% ทั้งในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่า มีการเลิกจ้างงานจากการปิด
กิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่สูงถึง 84,033 คน และจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน
และปัจจุบันพบว่า ยังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.2070 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30.4000 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน ยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างที่นักลงทุนคาดการณ์จากข่าวในสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้นักลงทุนต่างหันมาถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
กว่า ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่ค่าเงินมีความเสี่ยงต่ำ และอัตราดอกเบี้ยถึงแม้จะปรับลดลงแต่ยังคงสูงกว่าในหลายประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ
เช่นกันจึงส่งผลให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาพักฐานที่ประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.4%, ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมในเดือน ต.ค.
ปรับตัวขึ้น 0.6 จุด, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.4%
• ประเทศจีน: การลงทุนในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวขึ้น 10.3%, การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวขึ้น 5.2%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 4.7%, ยอดค้าปลีกเดือน
ต.ค. ปรับตัวขึ้น 7.2%
• ประเทศญี่ปุ่น: ราคาค้าส่งของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. ปรับตัวลง 0.4%, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานเดือน ก.ย. 62 ปรับตัวลดลง ร้อย
ละ 2.9
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง
0.3% ในเดือนก.ย., สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) เผยดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 0.6 จุด สู่ระดับ
102.4, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัวในเดือน ก.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการลงทุนในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวขึ้น
10.3% แตะที่ระดับ 10.96 ล้านล้านหยวน ซึ่งลดลง 0.3% จากระดับการขยายตัวในช่วง 9 เดือนแรก, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 10 เดือนแรก
ของปีนี้ ปรับตัวขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 51.09 ล้านล้านหยวน, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 4.7% เมื่อเทียบราย
ปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ก.ย. ที่มีการขยายตัว 5.8%, ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 7.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยราคาค้าส่งของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. ปรับตัวลง 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี, รัฐบาลญี่ปุ่น
เปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานเดือน ก.ย. 62 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.9 สู่ระดับ 8.502 แสนล้านเยน หรือประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากที่ปรับตัวลง ร้อยละ 2.4 ในเดือน ส.ค. 62
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน ธ.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. ที่ระดับ 57.72 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.48 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.9%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าสหรัฐและจีนใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้า อีกทั้ง
แนวโน้มที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตร จะเดินหน้าปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้
งาน มีจำนวนลดลง 10 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 674 แท่น โดยปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB), ดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.จาก
เฟดฟิลาเดลเฟีย, ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค., ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนต.ค.จาก Conference Board
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค.
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