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บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติงส์ (S&P) ซึ่งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้มีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของ
เศรษฐกิจไทยจากระดับมีเสถียรภาพเป็นระดับเชิงบวก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือครั้งแรกในรอบ 9 ปีนับตั้งแต่ปี 53 ที่ถูกปรับขึ้นจาก
ระดับเชิงลบมาอยู่ระดับมีเสถียรภาพ และเป็นกลับมาอยู่ระดับเชิงบวกในรอบ 16 ปี นับตั้งแต่ปี 46 ขณะเดียวกันยังคงอันดับความน่าเช่ือถือของ
รัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาวที่ บีบีบีบวกและระยะสั้นที่เอ2 ตลอดจนมีการคงอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงิน
บาทระยะยาวท่ีเอและระยะสั้นท่ี, บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงอีก 3 เดือน
ข้างหน้า (ที่ทำการสำรวจในเดือน พ.ย.) ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 จากระดับ 43.5 ในการสำรวจช่วงเดือน ต.ค. 62 มาอยู่ที่
ระดับ 42.1 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 27 เดือน โดยครัวเรือนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับรายได้และการมีงานทำของตนเองในช่วง 3 เดือน
ข้างหน้า โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดและปลดพนักงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชน (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมค้าส่งประเทศไทย) จัดงาน 'พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Year 
Grand Sale' ระหว่าง 14 ธ.ค. 62-12 ม.ค. 63 โดยนำสินค้าอุปโภคบรโิภคไปจัดรายการลดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ และคาดว่าจะสามารถ
ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ถึง 30% ซึ่งคิดเป็นเงินท่ีช่วยลดค่าครองชีพได้ประมาณ 21,600 ล้านบาท, กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือแจ้งเลื่อนการเร่ิมจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่
จะเร่ิมจัดเก็บภายในเดือน เม.ย. 63 โดยเลื่อนเป็นเดือน ส.ค. 63 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางแห่ง ยังสำรวจท่ีดนิในความ
รับผิดชอบของตนเองไม่เสร็จ ดังนัน้ กระทรวงมหาดไทยจึงขยายเวลาออกไปเพื่อให้ อปท.มีเวลาเพิ่มขึน้  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทแข็งค่าเข้าใกล้แนว 30.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ใน
ภูมิภาค นำโดยเงินหยวนของจีน หลังจากมีรายงานข่าวระบุว่าสหรัฐฯ และจีนใกล้ที่จะบรรลุดีลการค้าเฟสแรกระหว่างกัน ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ 
เผชิญแรงเทขายอย่างหนักหลังเฟดส่งสัญญาณภายหลังการประชุมรอบนี้ว่า จะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าหากไม่มีแรง
กดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่หนุนเงินบาทเช่นกัน  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• S&P ปรับมุมมองความน่าเชื่อถอืของเศรษฐกจิไทยจากระดับมีเสถียรภาพเป็นระดับเชิงบวก 

• ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2  

• กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมค้าส่งประเทศไทยจัดงาน 'พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Year 
Grand Sale' ระหว่าง 14 ธ.ค. 62-12 ม.ค. 63 

• เลื่อนการเร่ิมจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดือน เม.ย. 63 เป็น
เดือน ส.ค. 63 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ทรงตัว หลังจากพุ่งขึ้น 0.4% ในเดือน ต.ค., 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ต.ค., กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ต.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 4.5%, ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ลดลง 1.4% 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 0.1%, สำนักงานคณะรัฐมนตรี
ญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ต.ค. ปรับตัวลง 6% สู่ระดับ 7.988 แสนล้านเยน (7.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวง 
การคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค. อยู่ท่ีระดับ 1.82 ล้านล้านเยน (1.7 หมื่นล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. ที่ระดับ 60.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.87 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ราคาน้ำมันยังดีดตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากข่าวที่สหรัฐและจีนสามารถบรรลุข้อตกลง
การค้าเฟสแรกกันได้ นอกจากนั้นราคาน้ำมันยังได้รับปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันจะประสบกับภาวะตึงตัวในปี 63 หลังจากกลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตรมีมติปรับลดกำลังการผลิตอีก 500,000 บาร์เรล/วัน รวมเป็น 1.7 ล้านบาร์เรล/วัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ( 9-13 ธันวาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ธ.ค.จากมาร์กิต, ดุลการค้าเดือน ต.ค., 
อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขราคาบ้านเดือน พ.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน พ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย., ยอดค้า
ปลีกเดือน พ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ทรงตัว, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.3%, ยอดค้า
ปลีกในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.2% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 4.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ลดลง 1.4% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 0.1%, ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ต.ค. ปรับตัวลง 6%, 
ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค. อยู่ท่ีระดับ 1.82 ล้านล้านเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


