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ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61 มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% 
จาก 1.50% เป็น 1.75% โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการด าเนิน
นโยบายการเงินส าหรับอนาคต ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 61 จากเดิม 4.4% ลดลงเหลือ 4.2%, ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เผยว่า การส่งออกในเดือน พ.ย. มีมูลค่า 21,237 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวลง -0.95% ซึ่งตัวเลขการส่งออกที่ติดลบเป็น
ผลมาจากความขัดแย้งทางการค้า ท าให้สินค้ากลุ่มซัพพลายเชนส่งออกไปจีนลดต่ าลง โดยการส่งออกในช่วง 11 เดือนของปีนี้มีมูลค่า 232,725 
ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 7.29% ส่วนการน าเข้าในเดือน พ.ย. มีมูลค่า 22,415 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 14.66% โดยการน าเข้าในช่วง 11 
เดือนของปีนี้มีมูลค่า 231,343.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 14.77% ส่งผลท าไทยเกินขาดดุลในเดือน พ.ย. เป็นมูลค่า 1,177.8 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. แต่ในช่วง 11 เดือนของปีนีไ้ทยยังคงเกินดุลมูลค่า 1,381 ล้านดอลลาร์ สรอ.,  
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. อยู่ท่ีระดับ 93.9 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
จากเดือน ต.ค. ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 92.6 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 2 และสูงสุดในรอบ 66 เดือน (5 ปี 6 เดือน) นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 56 
เนื่องจากเอกชนมีการเร่งผลิตและจัดกิจกรรมเพิ่มยอดขายรับเทศกาลวันหยุดคริสต์มาสต่อเนื่องไปถึงเทศกาลปีใหม่, กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เผยว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยในเดือน พ.ย. มีจ านวน 3,177,569 คน เพ่ิมขึ้น 4.54% และปรับตัวดี
ขึ้นจากเดือน ต.ค. ที่หดตัว 0.51% และท าให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นมูลค่า 167,417.93 ล้านบาท หรือขยายตัว 5.18%, ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่า แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 62 จะขยายตัวในช่วง 2.5-3.5% เมื่อเทียบกับปี 61 ที่ขยายตัว 
4.6% โดย สศก. คาดว่าการผลิตในภาคเกษตรจะขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกสาขา เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ นโยบายเพื่อปฎิรูปภาคเกษตร
อย่างต่อเนื่อง และสภาพอากาศที่เอื้ออ านวย โดยเฉพาะปริมาณน้ าท่ียังคงเพียงพอต่อการผลิต 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบโดยมีแนวโน้มแข็งค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ
ภูมิภาค เนื่องจากมีแรงเทขายดอลลาร์ในตลาดโลกจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเมืองภายในของสหรัฐที่อาจส่งผลให้หน่วยงานบางแห่ง
อาจจะต้องถูก Shut Down ในขณะเดียวกัน ตลาดก็รอดูปัจจัยส าคัญที่จะมีผลอย่างมากต่อทิศทางค่าเงินบาทในระยะถัดไป นั่นคือ การประชุม
เพื่อพิจารณาก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทย  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่337 ประจ าวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กนง. มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75% โดยให้มีผลทันที  

• การส่งออกในเดือน พ.ย. มีมูลค่า 21,237 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวลง -0.95% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. อยู่ท่ีระดับ 93.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. ซ่ึงอยู่ทีร่ะดับ 92.6 

• นักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในเดือน พ.ย. มีจ านวน 3,177,569 คน เพ่ิมขึ้น 4.54% 

• สศก. คาดว่า แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิการเกษตรในปี 62 จะขยายตัวในช่วง 2.5-3.5% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.68 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ตามที่ตลาด
การเงินคาดไว้ โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปี 61 และเป็นครั้งที่ 9 นับตั้งแต่ที่เฟดได้เริ่มปรับนโยบาย
การเงินสู่ภาวะปกติเมื่อเดือน ธ.ค. 58 และในขณะเดียวกันเฟดก็ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกเพียง 2 ครั้งในปี 62, 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาสที่ 3/61 (ประมาณการคร้ังที่ 3) ขยายตัว 3.4% 
ซึ่งต่ ากว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 3.5% และต่ ากว่าระดับ 4.2% ในไตรมาสที่ 2/61 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/57 
โดยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3/61 น้ันได้รับผลกระทบจากการลดลงของการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการส่งออก 

ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ยอดการค้าสินค้าของจีนปรับตัวเพ่ิมขึ้น 11.1% เมื่อเทียบราย
ปี แตะระดับ 27.88 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.), ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าราคาบ้านในเมืองใหญ่
ของจีนในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเผยยอดขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 7.373 แสนล้านเยน (6.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 
โดยมียอดการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 12.5% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดการส่งออกเพ่ิมขึ้นเพียง 0.1%, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ระดับติดลบ 0.1%, ส านักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผยว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 13.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. ที่ระดับ 45.59 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 5.61 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 13.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. โดยสัญญาน้ ามันดิบปรับตัวลดลงหลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ ามัน
ของสหรัฐฯ เผยว่าแท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐฯ ที่มีการใช้งานมีจ านวนเพิ่มข้ึน 10 แท่น สู่ระดับ 883 แท่นในสัปดาห์นี้ ท าให้ราคาน้ ามันดิบ WTI 
ดิ่งลงต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา กอปรกับความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ ามันล้นตลาดก่อนท่ีจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปี
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 ธันวาคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ธ.ค. จากเฟดสาขาริชมอนด์, ดัชนีราคาบ้านเดือน ต.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือน ต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50%, ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาสที่ 3/61 (ประมาณการคร้ังท่ี 3) ขยายตัว 3.4% 

• ประเทศจีน: ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ยอดการค้าสินค้าของจีนปรับตัวเพ่ิมขึ้น 11.1% เมื่อเทียบรายปี, ราคาบ้านในเมืองใหญ่
ของจีนในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขาดดุลการค้าของญ่ีปุ่นในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 7.373 แสนล้านเยน, ยอดการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 12.5%, ยอดการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้น 0.1%, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับติดลบ 0.1%, จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มาเยือนญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 13.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


