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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 ต่อ 3 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมี 3 ท่านทีเ่ห็นควรให้ปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 เนื่องจากเห็นว่าความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความชัดเจนเพียงพอ และมองว่าภาวะการเงินที่
ผ่อนคลายมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจท่าให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงภาวะการเงินในอนาคตต่่ากว่าที่ควร จึงเหน็ควรใหป้รบัขึน้
อัตราดอกเบี้ย 

ธปท.คาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปี 61 ไว้ท่ี 6-8% หลัง 3Q61 ขยายตัวได้ 6.3% จากปีก่อน ส่วน NPL ในงวด 3Q61 ขยับ
ขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.94% จาก 2.93% ในสิ้น 2Q61 สิ่งที่เป็นกังวลคือ NPL ของบางกลุ่มสินเช่ือที่ยังคงเพิ่มขึ้น เช่น SME, สินเช่ือที่พักอาศัย, สินเช่ือบัตร
เครดิต เป็นต้น โดยคาดว่าสินเช่ือ 4Q61 จะยังเติบโตได้ และทั้งปี 61 จะเติบโตราว 6-7% ใกล้เคียงกับสิ้น 3Q61 โดยคาดว่าธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวัง
การปล่อยสินเช่ือต่อใน 4Q61 และในปี 62 เนื่องจากเศรษฐกิจยังฟื้นแบบไม่กระจายตัวนัก ภาคส่งออกมีความเสี่ยงจากผลกระทบสงครามการค้ามากขึ้น 
ธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็ซบเซา ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็เติบโตได้ยากขึ้นหลังยกเลิกค่าธรรมเนียมผ่านระบบดิจิตอล และรายได้จากการขายประกันก็
จ่ากัดลง ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ต้องลงทุนในระบบไอทีต่างๆ มากขึ้น 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) การจัด
แคมเปญ "Amazing Thailand Grand Sale Passport Privilege" ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่ 15 พ.ย.61 - 15 ม.ค.62 โดยเพิ่มส่วนลด On Top หรือให้
ส่วนลดพิเศษเพิ่มจากส่วนลดที่ให้ปกติ ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดร่วมกับ Travel Agent และ Online Travel กระทรวงการคลังเปิดให้บริการพื้นที่พิเศษ
เพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยวในการคืนภาษี (VAT Refund) และการเพิ่ม Fast Lane ที่สนามบินนานาชาติ เพื่ออ่านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น 2) 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้เสนอมาตรการจูงใจและอ่านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวใน
เรื่องการยื่นขอวีซ่า โดยเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ให้สามารถยื่นขอวีซ่าเข้าไทยได้ 1 ครั้ง แต่สามารถเดินทางเข้าออกได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ซึ่ง
มาตรการนี้จะมีระยะเวลา 2 เดือนเช่นกัน 3) การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้อีกโดยไม่ต้องขอวีซ่าซ้่าเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนอีกด้วย 4) การแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย โดย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
ได้ไม่จ่ากัดจ่านวนครั้งต่อป ี

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส่ารวจ เทศกาลลอยกระทงในปี 61 คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายประมาณ 
9,699.66 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.3% ที่มีมูลค่าการใช้จ่ายประมาณ 9,928.02 ล้านบาท ถือว่าเป็นการติดลบในรอบ 7 ปี ซึ่งอาจเป็นเหตุมาจาก
ความกังวลในเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ จ่านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง และในเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่่า จึงท่าให้ภาพรวมเทศกาลในปีนี้ดู
ไม่คึกคักเท่าที่ควร 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่331 ประจ าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 มต ิกนง. 4:3 คงดอกเบี้ย 1.5% 
 ธปท.คาดสินเชื่อปี 61 โต 6-8% 
 ครม.เห็นชอบ แคมเปญกระตุ้นทอ่งเที่ยวปลายปี ด้วยการลดราคาสินค้าช่วง 15 พ.ย. 61-15 ม.ค. 62 
 ลอยกระทงเงินสะพัดเฉียดหมื่นลา้นบาท 
 ค่าเงินบาทประจ าวันที่ 16 พ.ย. 61 ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน อยู่ที่ 32.99 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. 
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ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61 อยู่ท่ี 32.99 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย (33.01 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.) 
จากความคาดหวังต่อข้อสรุปข้อตกลง Brexit ระหว่างอังกฤษและอียู ผนวกกับผลการประชุมกนง. ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ ร้อยละ 1.5 แต่มี
คณะกรรมการจ่านวนมากเห็นว่า ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบนี้ ขณะที่ตลาดยังคงรอความชัดเจนของประเด็น BREXIT 
และการเจรจาทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนอย่างใกล้ชิด 

 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ใน
เดือนก.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 0.8% ในเดือนต.ค. หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนก.ย. 

ประเทศจีน: ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ปรับตัวขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลง
จากเดือนก.ย.ที่มีการขยายตัว 9.2%, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวขึ้น 5.7% ซึ่งขยายตัวรวดเร็วกว่าช่วง
เดือนม.ค.-ก.ย.ที่มีการปรับตัวขึ้น 5.4%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ขยายตัว 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งขยับขึ้นเล็กน้อยจาก
เดือนต.ค.ที่มีการขยายตัว 5.8% 

ประเทศญี่ปุ่น:  รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ไตรมาส 3 ปี 2561 หดตัวลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบ
เป็นรายปี, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. ที่ระดับ 56.46 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.73 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 6.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. สัญญาน้่ามันดิบ WTI ปิดตลาดทรงตัวหลังจากทะยานข้ึนกว่า 1% ในระหว่างวัน ขานรับ
การคาดการณ์ที่ว่าโอเปกและประเทศพันธมิตรก่าลังหารือกันในการปรับลดก่าลังการผลิตน้่ามันมากถึง 1.4 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้า ซึ่งเป็นการ
ปรับลดมากกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสกัดการทรุดตัวของราคาน้่ามัน  นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบลบจากรายงานของ
ส่านักงานพลังงานสากล (IEA) ซึ่งระบุว่า ปริมาณน้่ามันในตลาดโลกจะอยู่ในระดับสูงกว่าอุปสงค์ในปีหน้า ขณะที่ผู้ผลิตน้่ามันเพิ่มก่าลังการผลิต 
แต่การบริโภคน้่ามันถูกจ่ากัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 0.8% ในเดือนต.ค. 

 ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ปรับตัวขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 10 เดือนแรกของปี
ปรับตัวขึ้น 5.7%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ขยายตัว 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

 ประเทศญี่ปุ่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 3 ปี 2561 หดตัวลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต 
(PPI) เดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.79% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 พฤศจิกายน 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค., ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค. 

 สหภาพยุโรป: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนพ.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: ดุลการค้าเดือนต.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. 


