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กระทรวงพาณิชยเ์ผยว่า ตัวเลขการส่งออกในเดือน ก.ย. มีมูลค่า 20,699.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -5.2% (จากทีต่ลาดคาดว่า
จะเติบโต 5.4-5.6%) ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 20,212.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 9.90% ส่งผลท าให้ดุลการค้าเกินดุล 487.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยสาเหตุทีท่ าให้ยอดการส่งออกลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือน เนื่องจากฐานในปีก่อนสูง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบสงครามการค้า 
รวมทั้งตลาดเกิดใหม่มีปัญหา โดยเฉพาะตลาดจีนที่หดตัว 14.1% แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกปี 61 มีมูลค่า 189,729 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 8.13% ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 186,891 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 15.2% ส่งผลให้ดุลการค้าในช่วง 9 เดือนแรกปี 
61 ยังคงเกินดุล 2,838.5 ล้านเหรียญสหรัฐ, กรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 9 เดือนของปี 
61 มีมูลค่า 1,036,864 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.14% โดยเป็นการส่งออก 584,791 ล้านบาท ลดลง 0.29% และการน าเข้า 452,073 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 15.80% เกินดุลการค้า 132,718 ล้านบาท โดยแยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 834,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.13% และมูลค่าการค้าผ่าน
แดน 202,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.33%  

ธนาคารออมสิน เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจ าไตรมาสที่ 3/61 อยู่ที่ระดับ 43.8 โดยปรับตัวสูงขึ้นจาก
ไตรมาสก่อน ซึ่งที่อยู่ระดับ 40.5 เนื่องจากประชาชนฐานรากเช่ือมั่นและรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมฟื้นตัวต่อเนื่อง ราคาพืชผลเกษตรที่ส าคัญ
ปรับตัวสูงข้ึน เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ส่วนดัชน ีGSI ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า ประชาชนฐานรากมีมุมมองที่ดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 46.0 เหตุผล
ส่วนหน่ึงมาจากการที่ภาครัฐยังคงมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเพิ่มวงเงินในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น, ผศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมและก าลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวดีต่อเนื่อง โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ยังคงประมาณ
การอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีนี้ที่ 4.5% หรือในกรอบ 4.4–4.6% ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียง 8% ซึ่งพบว่าปัจจัย
เสี่ยงเศรษฐกิจไทยมีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ตลาดการเงินที่มีความผันผวน ทิศทางราคา
น้ ามันท่ีปรับเพิ่มขึ้น และจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีชะลอตัวลง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.03 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. โดยตลอดทั้ง
สัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า (ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสกุลเงินในภูมิภาค) โดยสาเหตุส าคัญมาจากประเด็นข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท าให้นักลงทุนมีการเพิ่มปริมาณการถือเงินดอลลาร์สหรัฐ และการเทขายหลักทรัพย์ในตลาดทุน  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่329 ประจ าวันที่ 29 ตลุาคม 2561 

 2พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ตัวเลขการส่งออกในเดือน ก.ย. มีมูลค่า 20,699.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -5.2% 

• มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 9 เดือนของปี 61 มีมูลค่า 1,036,864 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.14% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก (GSI) ประจ าไตรมาสท่ี 3/61 อยู่ท่ีระดับ 43.8 โดยปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.03 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่19 ต.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.8 หลังจากแตะระดับ 53.9 ในเดือน ก.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. ด่ิงลง 5.5% 
เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 553,000 ยูนิต โดยปรับตัวลดลง 4 เดือนติดต่อกัน หลังแตะระดับ 585,000 ยูนิตในเดือน ส.ค., ยอดสั่งซ้ือสินค้า
คงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. เพ่ิมขึ้น 0.8% หลังจากพุ่งขึ้น 4.6% ในเดือน ส.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จดัการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบ้ืองต้นของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัว
ลงสู่ระดับ 52.7 ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 25 เดือน โดยลดลงจากระดับ 54.1 ในเดือน ก.ย.  

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 14.7% แต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. ที่มีการขยายตัว 16.2% 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค. ที่ระดับ 67.59 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.53 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. โดยตลอดทั้งสัปดาห์ สัญญาน้ ามันดิบปรับตัวลดลงโดยไดป้ัจจัยหนุนจากการคาดการณว์า่
มาตรการคว่ าบาตรอิหร่านจะส่งผลให้อุปทานน้ ามันในตลาดโลกตึงตัว อีกทั้งการส่งออกน้ ามันจากอิหร่านลดลงใกล้ระดับ 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน
ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนนี้ โดยลดลงจากระดับ 2.5 ล้านบาร์เรลในเดือน เม.ย. ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เตรียมคว่ าบาตรน้ ามัน
อิหร่านในวันท่ี 4 พ.ย. 

 
 
 

 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 ตุลาคม–2 พฤศจิกายน 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.ย., ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.
จาก Conference Board, ดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., อัตราการว่างงานเดือน ก.ย., ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ต.ค. จากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS), 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากไฉซิน 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 54.8, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. ด่ิงลง 5.5% เมื่อเทียบรายเดือน, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 
เพ่ิมขึ้น 0.8% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 
52.7 ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 25 เดือน 

• ประเทศจีน: ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. ปรับตัวเพิม่ขึ้น 14.7% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


