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 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 1.75 โดยประเมินเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากผลกระทบจากต่างประเทศท้ังสงครามการค้า และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง ขณะที่ภาวะการเงินโดยรวมยัง
อยู่ในระดับผ่อนคลาย และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แต่ต้องติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 62 เหลือ 3.8% จากเดิมที่ประเมิน
ไว้ที่ 4.0% โดยการส่งออกปรับลดมาอยู่ที่ 3.0% จากเดิมที่ 3.8% จากการขยายตัวที่ชะลอลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลของ
มาตรการกีดกันทางการค้า ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปยังคงประมาณการที่ 1.0% ส่วนในปี 63 คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจะอยู่ท่ี 
3.9% และการส่งออกอยู่ที่ 4.1% 
 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดส่งออกไทยเดือน ก.พ. 62 มีมูลค่า 21 ,553 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.91% และขยายตัวเป็นบวกคร้ังแรกในรอบ 4 เดือน สาเหตุมาจากการส่งออกไปตลาดสหรัฐ
เพิ่มขึ้น, ปัญหาสงครามการค้าจีน-สหรัฐเริ่มมีข้อยุติร่วมกัน และผู้น าเข้ามีความมั่นใจน าเข้าสินค้าจากไทย โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร หลังสามารถ
ปลดใบเหลืองท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของไทย หรือ ไอยูยูได้ 
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือน ก.พ. 62 อยู่ที่ระดับ 
48.5 ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ต้ังแต่เดือน ม.ค. 62 โดยภาพรวมหอการค้าไทยท่ัวประเทศยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น เป็นผลมาจากการ
ท่องเที่ยวดี สินค้าเกษตรมีแนวโน้มราคาดีขึ้น ประกอบกับการเลือกตั้งท าให้เกิดความคึกคักในระบบเศรษฐกิจ หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลได้      
การคงอัตราดอกเบี้ย เงินบาทแข็งค่าขึ้น รวมถึงความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากเหตุการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งมีผลต่อความ
เชื่อมั่นของหอการค้าทั่วประเทศ 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลส ารวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. 62 ว่า ดัชนีฯ อยู่ระดับ 95.6 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากระดับ 93.8 เดือน ม.ค. ซึ่งเป็นค่าดัชนีฯ ที่สูงสุดในรอบ 72 เดือน หรือ 6 ปี นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 56 เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศเป็นส าคัญ 
สะท้อนจากความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ก่อสร้าง ยานยนต์ โดยได้แรงหนุนจากโครงการขนาดใหญ่
ของภาครัฐ รวมทั้งกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งส่งผลดีต่อการใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ ยานยนต์ อาหาร 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าต้ังแต่ปี 58-61 มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอ รวมทั้งสิ้น 
5,518 โครงการ เป็นเงินลงทุน 2.28 ล้านล้านบาท ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยเฉพาะในปี 61 
ถือเป็นปีที่นักลงทุนยื่นขอรับการลงทุนมากที่สุดถึง 1,628 โครงการ มีวงเงินลงทุน 9.26 แสนล้านบาท และหากดูเฉพาะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรืออีอีซี พบว่ามีมูลค่าการลงทุนรวมถึง 1.24 ล้านล้านบาทหรือ 54% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.7178 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาที่อยู่ที่
ระดับ 31.7465 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้การแกว่งตัวของค่าเงินบาท เป็นผลมาจากผลการประชุม กนง. ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ 1.75% และมีการปรับลดตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 และเฟด ทีส่่งสัญญาณว่า อาจจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกใน
ปีน้ี  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่350 ประจ าวันที่ 25 มีนาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที ่1.75% 
• กนง. ลดเป้าจีดีพีลงเหลือ 3.8% หลังการส่งออกแผ่ว 
• ส่งออก ก.พ.ขยายตัว 5.9% 
• ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย ก.พ.ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
• เอกชนมั่นใจเลือกตั้งดัชนีพุ่ง แนะรัฐบาลใหม่เร่งฟ้ืนแรงซ้ือ 
• บีโอไอโชว์ตัวเลขลงทุน อัดเข้าศก.ปีละ 4 แสนล. 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.71178 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 62 
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ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยยอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 8.7% แตะระดับ 2.34 แสนล้าน
ดอลลาร์จากเดือน ก.พ. ของปี 61, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคคา้ส่งในเดือน ม.ค.พุ่งขึ้น 1.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.1% 
ในเดือน ธ.ค., คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ที่ระดับ 2.25-2.50%, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง
สู่ระดับ 54.3 หลังจากแตะระดับ 55.5 ในเดือน ก.พ. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ปรับตัว
ลงสู่ระดับ 51.3 จากระดับ 51.9 ในเดือน ก.พ. 

ประเทศญี่ปุ่น:  กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานยอดเกินดุลการค้าสินค้าในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 3.390 แสนล้านเยน      
ส่วนยอดส่งออกในเดือน ก.พ. ปรับตัวลง 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าร่วงลง 6.7%, กระทรวงกิจการภายในประเทศและ   
การสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี ชะลอตัวลงจากเดือน ม.ค. ที่
ขยายตัวร้อยละ 0.8 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. ที่ระดับ 59.04 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.52 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 0.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. ในสัปดาห์นี้สัญญาน้ ามันดิบได้รับแรงกดดัน หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ
ของประเทศต่างๆ โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของประเทศต่างๆ ในยุโรปและสหรัฐ ลดลง และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เตือนเกี่ยวกบั
แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ ามัน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐในเดือน ก.พ. เพ่ิมขึ้น 8.7% , สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ม.ค.    
พุ่งขึ้น 1.2%, เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 2.25-2.50%, PMI รวมภาคการผลิต และ         
ภาคบริการเบ้ืองต้นในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบ้ืองต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.3 
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลการค้าสินค้าในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 3.390 แสนล้านเยน ยอดส่งออกในเดือน ก.พ. ปรับตัวลง 

1.2% และยอดน าเข้าร่วงลง 6.7%, ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.7 
• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 มีนาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน มี.ค. จากเฟดสาขาดัลลัส, ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. จาก Conference 
Board, ดุลการค้าเดือน ม.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 4/2561, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2561 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน มี.ค., ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค.. 
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค.และ ก.พ. 

 


