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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) แถลงภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำส 2/61 ว่ำ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 4.6% เมื่อรวมกับไตรมาสแรกที่ขยายตัว 4.9% ท าให้เศรษฐกิจคร่ึงปีแรกขยายตัว 4.8% ในขณะที่ 
สศช. ยังคงประมำณกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจทั้งปีไว้เท่ำเดิมที่ 4.2-4.7% (หรือมีค่ำกลำงเท่ำกับ 4.5%) แต่ได้ปรับคำดกำรณ์ขยำยตัวของกำร
ส่งออกทั้งปีเป็น 10% จำกเดิมคำด 8.9%, กระทรวงพำณิชย์ เผยว่ำการส่งออกในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 20,423.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมขึ้น 
8.27% ส่วนกำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 20,940 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 10.53% ท ำให้ไทยขำดดุลกำรค้ำในเดือน ก.ค. มูลค่ำ 516.2 ล้ำนดอลลำร์ 
สรอ. ท าให้การส่งออกในช่วง 7 เดือน แรกของปี 61 มีมูลค่า 146,235.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมขึ้น 10.57% ในขณะที่กำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 
143,296.2 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 14.84% และท ำให้ดุลกำรค้ำในช่วง 7 เดือน แรกเกินดุล 2,939.4 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยกำรส่งออกยัง
ขยำยตัวได้ดีเป็นผลมำจำกเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโต และ ก.พำณิชย์เชื่อว่ำกำรส่งออกทั้งปีจะเติบโตใกล้เคียงเป้ำหมำยที ่8% 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเผยว่ำในเดือน ก.ค. 61 มีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 3,175,981 คน ขยายตัว 2.85% จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ท าใหใ้นช่วง 7 เดือนแรกของปี 61 มีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติทั้งสิ้น 22,657,730 คน ขยายตัว 11% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้ำงรำยได้รวม 1.182 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัว 14.44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน, สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลส ำรวจควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรเดือน ก.ค. ว่ำดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. อยู่ที่
ระดับ 93.2 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับ 91.7 ในเดือน มิ.ย. โดยค่ำดัชนีฯ สูงสุดในรอบ 62 เดือน นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 56 , สภำหอกำรค้ำแห่ง
ประเทศไทยเผยว่ำดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือน ก.ค. อยู่ท่ี 48.6 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ดัชนีอนาคตอยู่ท่ี 51.3 
ส่งผลให้ดัชนีเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 50.2 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ค่ำดัชนีเกินระดับ 50 นับจำกท ำกำรส ำรวจมำตั้งแต่เดือน เม.ย.2561 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ระดับ 32.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. ซึ่งเป็นระดับที่
แข็งค่ำที่สุดในรอบ 2 เดือน โดยเป็นผลมำจำกกำรอ่อนค่ำลงของค่ำเงินสหรัฐฯ เป็นหลัก เนื่องจำกควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองภำยในของสหรัฐฯ 
ที่ ปธน.สหรัฐฯ ไม่เห็นด้วยกับกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ รวมไปถึงภำวะควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำระหว่ำงจีนกับสหรัฐฯ 
นอกจำกนั้นยังมีปัจจัยภำยในประเทศที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในกำรประชุมรอบหน้ำ 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่320 ประจ าวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• จีดีพีไตรมาส 2/61 ขยายตัว 4.6% เมื่อรวมกับไตรมาส 1/61 ที่ขยายตัว 4.9% ท าให้เศรษฐกิจคร่ึงปีแรกขยายตัว 4.8%  

• การส่งออกในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 20,423.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมขึ้น 8.27% ท าใหก้ารส่งออกในช่วง 7 เดือน แรกของ
ปี 61 มีมูลค่า 146,235.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมขึ้น 10.57% 

• ในเดือน ก.ค. 61 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3,175,981 คน ขยายตัว 2.85% ท าให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 61 มี
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 22,657,730 คน ขยายตัว 11% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. อยู่ท่ีระดับ 93.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 91.7 ในเดือน มิ.ย. 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน ก.ค. อยู่ท่ี 48.6 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่17 ส.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: มำร์กิตเผยว่ำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ อ่อนตัวลงสู่
ระดับ 55.0 ในเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ ำสุดในรอบ 4 เดือน หลังจำกแตะ 55.7 ในเดือน ก.ค., กระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯ รำยงำนยอดขายบ้าน
ใหม่ในเดือน ก.ค. ลดลง 1.7% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 627,000 ยูนิต, สมำคมนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์แห่งชำติของสหรัฐ (NAR) เผยว่ำ
ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. ร่วงลง 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.34 ล้ำนยูนิต 

สหภาพยุโรป: มำร์กิตเผยว่ำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. อยู่ที่
ระดับ 54.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกระดับ 54.3 ในเดือน ก.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: สมำคมเครือข่ำยร้ำนค้ำญี่ปุ่นเผยว่ำยอดขายของห้างสรรพสินค้าในประเทศในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลง 6.1% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน, เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่ำวว่ำจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้พุ่งทะลุ 20 ล้านคนแล้วในปีนี้ โดยมี
ชำวจีนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุด ทั้งนี้รัฐบำลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้ำจ ำนวนนักท่องเที่ยว 40 ล้ำนคนในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้ำภำพจัดกำร
แข่งขันกีฬำโอลิมปิก 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.56% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ ำมันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 61 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค. ที่ระดับ 68.72 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.81 ดอลลำร์/บำร์เรล 
หรือคิดเป็น 6.56% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. ซึ่งเป็นกำรปรับขึ้นครั้งแรกหลังจำกท่ีลดลงมำเจ็ดสัปดำห์ติดต่อกัน ตลำดน้ ำมัน
ได้รับปัจจัยหนุนจำกกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับภำวะน้ ำมันตึงตัวในตลำด หลังจำกท่ีประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนำมในค ำสั่งประธำนำธิบดีเมื่อ
วันท่ี 6 ส.ค. เพื่ออนุมัติมำตรกำรคว่ ำบำตรอิหร่ำนครั้งใหม่ โดยรื้อฟ้ืนมำตรกำรคว่ ำบำตรต่อภำคกำรเงินและอุตสำหกรรมของอิหร่ำน 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(27-31 สิงหาคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีกำรผลิตเดือน ส.ค. จำกเฟดสำขำดัลลัส, สต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือน ก.ค., ควำมเช่ือมั่น
ผู้บริโภคเดือน ส.ค .จำก Conference Board, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 2/61 (ประมำณกำรครั้งที่ 2), ดัชนี
รำคำกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนเดือน ก.ค., ยอดกำรค้ำปลีกเดือน ก.ค. 

• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขก ำไรภำคอุตสำหกรรมเดือน ก.ค. 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ อ่อนตัวลงสู่ระดับ 55.0 ใน
เดือน ส.ค., ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 1.7% ในเดือน ก.ค., ยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 0.7% ในเดือน ก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน  

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบ้ืองต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. อยู่ท่ีระดับ 54.4  

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายของห้างสรรพสินค้าในประเทศญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลง 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, จ านวน
นักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้พุ่งทะลุ 20 ล้านคนแล้วในปีนี ้

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.56% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


