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ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค. 62 ขยายตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศเป็นส าคัญ การใช้จ่ายภาครัฐกลับมา
ขยายตัวจากทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน ส าหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยตามจ านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นส าคัญ ขณะที่
การส่งออกสินค้าหดตัวต่อเน่ือง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่หดตัว ขณะที่การผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวได้ 
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ส าหรับอัตราการว่างงานที่

ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นส าคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิเล็กน้อย 
รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้

เกษตรกรเดือน ม.ค. 62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 สินค้าส าคัญที่มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ไก่เน้ือ และไข่ไก่ 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยสถานการณ์สังคมไทยในไตรมาสสุดท้ายและทั้งปี 61 แม้จะอยู่ในภาวะที่ดีต่อเน่ือง  
แต่เริ่มพบว่าหนี้ครัวเรือนยังเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลล่าสุด หนี้ครัวเรือนในไตรมาสท่ี 3 ของปี 61 อยู่ท่ี 12.56 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนสินเชื่อ

เพื่อการบริโภคของธนาคารพาณิชย์ขยายตัว 9.4% โดยที่ความสามารถช าระหน้ีอยู่ในภาวะปกติ แต่เริ่มมีสัญญาณที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ  
หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล ของสินเชื่อส่วนบุคคลในไตรมาสสุดท้าย อยู่ที่ 2.66% ส่วนยอดค้างช าระหน้ีเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 9.9%  เทียบกับ 
9.6% ในไตรมาสที่ 3 และ 9.1% ของไตรมาสที่ 2 ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตค้างช าระเกินเดือนเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากหดตัวต่อเน่ืองในปี 59 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (TCC CONFIDENCE INDEX : TCC-CI) ประจ าเดือน ม.ค.62 
อยู่ท่ีระดับ 48.0 ลดลงจากเดือน ธ.ค.61 ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 48.4 ขณะที่ดัชนีความเชื่อม่ันในอนาคต ช่วง 6 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 49.9  
ผลจาก ความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/61, ความกังวลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5, ความวิตกกังวลต่อปัญหาค่าครองชีพ 

ที่อยู่ในระดับทรงตัวแต่ราคาสินค้ายังอยู่ในระดับสูง, การปรับตัวลดลงของการลงทุนภาคเอกชน, การลดลงของการค้าชายแดน, ปัญหาการส่งออก และ
ความผันผวนของค่าเงินบาท  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 31.6218 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 1 มี.ค. ท่ีผ่าน
มาท่ีอยู่ท่ีระดับ 31.4767 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน จากสถานการสงครามการค้าระหว่างจีน
และสหรัฐฯ เริ่มคลี่คลายลง หลังจากการเจรจากันในระหว่างสัปดาห์ คาดสัปดาห์หน้าอ่อนค่าต่อเน่ืองจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่
คาดว่าจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบการสถานการณ์ BREXIT ที่มขี้อยุติที่ดี 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 347 ประจ าวันที่ 4 มนีาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

 เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนกอ่นจากอุปสงค์ในประเทศเปน็ส าคัญ 

 สศก.สรุปดัชนีรายได้เกษตรกร กพ.เพิ่ม4.83%-คาดการณ์มีค.ยังขยายตัว 

 ตัวเลขจ่าย ‘หนี้’ ส่อเค้าเบี้ยวพุ่ง 

 ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย ม.ค.62 อยู่ที่ 48.0 ลดจากธ.ค.61 กังวลค่าครองชีพ, ส่งออก-ลงทุนเอกชนลด, บาทผันผวน 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.6218 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผย ตัวเลขประมาณการครั้งท่ี 1 ส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 4/61 โดยมีการขยายตัว 2.6%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ธ.ค.พุ่งขึ้น 1.1%, มาร์กิต
เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตของสหรัฐ ในเดือน ก.พ .ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.0, ผลส ารวจของมหาวิทยาลัย
มิชิแกนดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในช่วงเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 93.8 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. ของจีนอยู่ท่ีระดับ 
54.3 ลดลงจากระดับ 54.7 ในเดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ของจีนอยู่ท่ีระดับ 49.2 ลดลงจากระดับ 
49.5 ในเดือน ม.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น:  กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานในเดือน ม.ค. อยู่ท่ี 2.5% เพิ่มขึ้นจาก 
2.4% ในเดือน ธ.ค., กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. ปรับขึ้นเพียง 0.6%,  
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. หดตัวลง 3.7% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือน ธ.ค. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.45% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. ที่ระดับ 55.80 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.46 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 2.45% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. ตลาดน้ ามันดิบ WTI ปรับตัวลง หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของ
สหรัฐ ให้นักลงทุนวิตกเก่ียวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ ามัน โดยทางด้านมาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตของ
สหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.0 ในเดือนก.พ. ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2560 ส่วนสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุ
ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 54.2 ในเดือนก.พ. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ส าหรับการขยายตัวของ GDP ประจ าไตรมาส 4/61 โดยมีการขยายตัว 2.6%, 
สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ธ.ค.พุ่งขึ้น 1.1%, ดัชนีผู้จดัการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตของสหรัฐ ในเดือน 
ก.พ .ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.0, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในช่วงเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 93.8 

 ประเทศจนี: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. ของจีนอยู่ที่ระดับ 54.3 และภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 49.2 
 ประเทศญี่ปุน่: อัตราว่างงานในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 2.5%, ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึน้เพียง 0.6%, การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. หดตัวลง 3.7% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาหท์ี่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.45% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 มีนาคม 2562)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.จากมาร์กิต 
ดุลการค้าเดือนธ.ค. 

 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.จากมาร์กิต 
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนก.พ. 
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.จากไฉซิน 


