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กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 61 อยู่ที่ 101.21 ขยายตัว 0.42% เมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 61 ขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 0.56 ซึ่งเป็น
ผลมาจากการบริโภค และการจับจ่ายภาคครัวเรือนมีการขยายตัวสูงขึ้น สะท้อนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการปรับตัวสูงข้ึน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวัน
มาฆบูชา โดยประเมินว่าการใช้จ่ายวันมาฆบูชาต่อคนอยู่ที่ 1,625 บาท และมูลค่าเงินสะพัดรวมของกิจกรรมวันมาฆบูชารวม 2 ,587 ล้าน
บาท ลดลง 18.67% ซึ่งติดลบครั้งแรกในรอบ 3 ปี เนื่องจากปี 61 นี้ ไม่ได้เป็นวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน เหมือนปีที่ผ่านมา ท าให้การใช้จ่ายด้าน
ท่องเที่ยวมีมูลค่าไม่มากนัก 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ม.ค. 61 ขยายตัว 3.44% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อยู่ท่ีระดับ 111.81 มาอยู่ที่ระดับ 115.65 เป็นผลจากการส่งออกท่ีฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก าลังซื้อในประเทศมี
ทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลบวกในเดือน ม.ค. ได้แก่ รถยนต์, น้ ามันพืช, น้ ามันปิโตรเลียม, ผลิตภัณฑ์ยาง และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยเศรษฐกิจในเดือน ม.ค. ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง และเป็นเดือนแรกที่มีปัจจัยบวก 3 สูงเป็น
ประวัติการณ์ คือ 1) มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวได้ในระดับสูง โดยขยายตัว 17.6% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และขยายตัวสูงสุดในรอบ 62 
เดือน โดยหมวดสินค้าท่ีขยายตวัไดด้ี คือ ยานพาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรกรรมและเคมภีัณฑ์  2) การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวั
ได้ดีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นั่ง และดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตวัสูงสุดในรอบ 34 
เดือน และ 3) ความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 36 เดือน โดยมีปัจจัยหนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 60 และการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนภาคเอกชนโตต่อเนื่อง 

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลใน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560-ม.ค.2561) จัดเก็บ
รายได้ 738,345 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 28,381 ล้านบาท หรือ 4%  โดยมีปัจจัยบวกมาจากการน าส่งรายได้
ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าประมาณการ 12,994 ล้านบาท , การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นๆ สูงกว่าประมาณการ 12,747 ล้านบาท , กรม
สรรพสามิต จัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าประมาณการ 1,251 ล้านบาท 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าตัวเลขการส่งออกเดือน ก.พ. 61 มีมูลค่า 2-2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และ
ขยายตัว 7-8% จากเดือน ม.ค. 61 ที่ส่งออกมีมูลค่า 2.01 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และขยายตัว 17.6% ปัจจัยบวกมาจากราคาสินค้าวัตถุดิบอยู่ใน
ระดับที่ดียังทยอยส่งออกสินค้าต่อเนื่องตามค าสั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี  60 รวมถึงแรงส่งจากสถานการณ์การส่งออกดีขึ้นมากตั้งแต่เดือน
มกราคมที่ขยายตัวสูงสุดรอบ 5 ปี 2 เดือน 

ค่าเงินบาทปิดตัววันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 อยู่ท่ี 31.47 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อยู่ในระดับคงตัวจากสัปดาห์ก่อน โดยตลาดเกิดความ
กังวลกรณี สหรัฐจะประกาศจะขึ้นอัตราภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในสัปดาห์หน้า โดยมาตรการดังกล่าว เป้าหมายที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของ
สหรัฐฯ ท าให้ตลาดเกิดความกังวลว่าคู่ค้าหลักๆ อาจจะตอบโต้ รวมถึงไทย อีกทั้งยังมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยในระยะ
อันใกล้ 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่295 ประจ าวันที่ 5 มีนาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• เงินเฟ้อ ก.พ. ขยายตัว 0.42% 
• หอการค้าฯ คาดเงินสะพัดช่วงวันมาฆบูชาปี 61 กว่า 2 พันล้าน 
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ม.ค.61 ขยายตัว 3.44% 
• คลังชี้ ศก. แกร่ง ยอดซ้ือรถใหม่เพ่ิม 
• ผลจัดเก็บรายได้4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 แตะ 7.3 แสนล้านบาท 
• สรท. คาดส่งออก ก.พ. โต7-8%  
• ค่าเงินบาททรงตัวจากเมื่อสัปดาห์ก่อน ท่ี 31.47 บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 2 มี.ค. 61 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการคร้ังที่ 2 ส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ที่ระดับ 2.5% และยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐด่ิงลง 3.7% ในเดือน ม.ค. ซึ่งเป็น
การทรุดตัวลงมากท่ีสุดในรอบ 6 เดือน หลังจากพุ่งขึ้น 2.6% ในเดือน ธ.ค., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิต
ขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3 ในเดือน ก.พ. จากระดับ 55.5 ในเดือน ม.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ระดับ 54.4 
ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ม.ค.ที่ขยายตัว 55.3 และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ขยายตัวท่ีระดับ 50.3 ซึง่ชะลอตัวลง
จากเดือน ม.ค. ที่ขยายตัว 51.3 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานเดือน ม.ค. ลดลงสู่ระดับ 2.4% จากระดับ 
2.7% ในเดือน ธ.ค., กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยการลงทุนในภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น 4.3% ในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. หดตัวลง 6.6% 
จากเดือนก่อนหน้า 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวด
ส่งมอบเดือน เม.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มี.ค. ที่ระดับ 61.25 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
3.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. ในการซื้อขายช่วงแรกๆนั้น ราคาน้ ามันได้รับปัจจัยกดดันตามทิศทางตลาดหุ้น จากการที่นัก
ลงทุนยังคงมีความวิตกเกี่ยวกับการท าสงครามการค้าหลังสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในสัปดาห์หน้า  นอกจากนี้การอ่อนค่า
ของเงินดอลลาร์สหรัฐยังช่วยหนุนราคาน้ ามันด้วย โดยดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะเพิ่มความน่าดึงดูดของสัญญาน้ ามัน เพราะท าให้สัญญามีราคาลดลง
ส าหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: GDP ประมาณการคร้ังที่ 2 ประจ าไตรมาส 4 ของปี 2560 อยู่ที่ระดับ 2.5%, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐ
ด่ิงลง 3.7% ในเดือน ม.ค., PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3 ในเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. ขยายตัวท่ีระดับ 54.4 และภาคการผลิตเดือนก.พ. ขยายตัวท่ี
ระดับ 50.3 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือนม.ค.ลดลงสู่ระดับ 2.4%, การลงทุนในภาคธุรกิจของญ่ีปุ่นเพ่ิมขึ้น 4.3% ในช่วงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.หดตัวลง 6.6% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 มีนาคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือน ก.พ. จากสถาบันจัดการ
ด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค., ดุลการค้าเดือน ม.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือน ม.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2560 (ประมาณการครั้งสุดทา้ย), 
ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.พ., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค. 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออก,น าเข้า และดุลการค้าเดือนก.พ. 


