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บีโอไอโชว์ตัวเลขยื่นขอ รับส่งเสริมลงทุนปี 61 ทะลุ 9 แสนล้านบาท โต 43% เกินคาด ปีนี้ต้ังเป้า 7.5 แสนล้านบาทเหตุ 
เศรษฐกจิโลกผันผวน รองนายกสั่งบีโอไอปรับบทบาทรับอนาคต ทั้งการลดความเหลื่อมล้้าเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษกระจายลงทุนสูภู่มิภาคที่เนน้
เกษตรกรรม วิสาหกิจ ในพื้นที่ ปัดฝุ่นบ้านบีโอไอช่วยคนจน ขยายเขตพัฒนาพิเศษไปเหนือและอีสานปั้นสตาร์ทอัป และท้าการท่องเที่ยวให้เป็น
ศูนย์กลางการเติบโต ศก.ไทย 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจ าเดือน ม.ค. 62 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหนา้ 
ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน มาอยู่ที่ระดับ 92.75 โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 5.25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากนัก
ลงทุนกังวลความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ การไหลเข้าออกของเงินทุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต 
ของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA) ให้กับ 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจซึ่งจัดเก็บคนละ 2,000 บาท โดยขยายเวลาออกไป 
ตั้งแต่ 14 ม.ค.จนถึงวันท่ี 30 เม.ย.2562 เพื่อท้าให้เกิดความต่อเนื่องและจูงใจให้มีสายการบินเช่าเหมาล้ามีช่วงเวลาจัดแผนการน้านักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาในไทยช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
อาจจะลงไปเที่ยวยังเมืองรองด้วย 

ผู้ว่าแบงก์ชาติเชื่อเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพ ถึงแม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เตรียมเครื่องมือพร้อมในการดูแลเศรษฐกิจ ระบุปี 62 จีดีพี
ขยายตัวได้ 4% รับปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าทั้งในและต่างประเทศ ด้านเงินเฟ้อมองต่้ากว่าเป้าหมาย ไม่น่ากังวล ขณะที่นโยบายดอกเบี้ยยันยังต้องผ่อนคลาย 

ธปท.เตือนธุรกิจส่งออก-น าเข้า เร่งป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ช้ีแนวโน้มค่าเงินบาทปีนี้ผันผวนมากข้ึน จากความไม่แน่นอน
ของนโยบายการเงินประเทศเศรษฐกิจหลัก และผลกระทบจากสงครามการค้า แนะเอสเอ็มอีร่วมโครงการบริหารความเสี่ยงระยะที่ 2 

ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 62 อยู่ที่ 31.90 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ในสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นสูงสุดรอบ 7 เดือนจากความกังวลของ 
นักลงทุนต่อการชะลอการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อีกทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผนวกกับการแข็งค่าของ
ค่าเงินในภูมิภาค เหล่านี้ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวในทิศทางแข็งค่าขึ้นและผันผวนมากขึ้น 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 ปีที่ 6 ฉบับที ่340 ประจ าวันที่ 14 มกราคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ปี 61 ตัวเลขการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายตัว 43% ยอดทะลุ 9 แสนล้านบาทสูงกว่าที่คาดการณ์  
 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าลดลง 
 ครม.ขยายเวลาเว้นวีซ่าหน้าด่าน 
 ผู้ว่าฯ ธปท.ไม่กังวลเงินเฟ้อหลุดเป้า พร้อมรับมือเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
 ธปท.จี้ธุรกิจปิดความเสี่ยง'ค่าเงิน' 
 ค่าเงินบาทประจ าวันที่ 11 ธ.ค. 62 แข็งค่าสุดรอบ 7 เดือนในสัปดาห์ก่อนอยูท่ี่ระดับ 31.90 ณ สิ้นสัปดาห์ก่อน 
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ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
ทรงตัวในเดือน พ.ย., ผลส ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 
57.6 

สหภาพยุโรป: ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยอัตราการว่างงานในยูโรโซนในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 7.9%  
ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 10 ปี จากระดับ 8.0% ในเดือน ต.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
ซึ่ งชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือน  พ.ย. ที่มีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งถึง 2.7%, ธนาคารกลางจีนรายงานทุนส ารอง 
เงินตราต่างประเทศ ณ ช่วงสิ้นเดือน ธ.ค. อยู่ท่ีระดับ 3.07 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากระดับเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 3.06 ล้านล้านดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ่น:  กระทรวงการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นจะพุ่งขึ้น 8.7%  
ในปี 2561 ท าสถิติสูงสุดที่ 31.19 ล้านคน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน พ.ย. อยู่ท่ี 7.572 แสนล้านเยน 
(7 พันล้านดอลลาร์), กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น รายงานยอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในเดือน พ.ย .ปรับตัว
ลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 281,041 เยน (2,600 ดอลลาร์สหรัฐ) 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบ
เดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ม.ค. ที่ระดับ 51.59 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.63 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 7.5% เมื่อเทียบกับ
ราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ม.ค. สัญญาน้ ามันดิบปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันโดยราคาน้ ามันยังคงถูกกดดันจากการไร้ความชัดเจนของผลการเจรจาการคา้
ระหว่างสหรัฐและจีน, ปัจจัยทางการเมืองในสหรัฐ, การผลิตน้ ามันที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐ รวมทั้งความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีน ขณะเดียวกันตลาด
ยังได้ปัจจัยหนุนจากการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก)

 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ร่วงลงสู่
ระดับ 57.6 

 ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ ณ ช่วงสิ้นเดือน ธ.ค. 
อยู่ท่ีระดับ 3.07 ล้านล้านดอลลาร์ 

 ประเทศญี่ปุ่น: คาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นจะพุ่งขึ้น 8.7% ในปี 2561, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด     
ในเดือน พ.ย. อยู่ท่ี 7.572 แสนล้านเยน, ยอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในเดือน พ.ย .ปรับตัวลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายปี 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14 - 18 มกราคม 2562)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ดุลการค้าเดือนพ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าสง่เดือนพ.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย., การใช้จ่ายด้านการ
ก่อสร้างเดือนพ.ย., ราคาน าเข้าและราคาส่งออกเดือนธ.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค. 

 ประเทศจีน: ยอดน าเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนธ.ค., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนธ.ค. 


