Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 351 ประจาวันที่ 1 เมษายน 2562

ช่วงวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% และขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 60
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. อยู่ที่ 105.24 ปรับลดลง 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี งปม. 62 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจานวน 986,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.3%
ในปี 61 ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดโลกเป็นมูลค่ารวม 2,656 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.05%
ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาสที่ 1/62 อยู่ที่ระดับ 149.3 จุด เพิ่มขึ้น
12.2% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น (YoY)
 ทีทีเอเอ คาดว่าคนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 61 ประมาณ 10.9-11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.5-10% คิดเป็นเงิน
ที่ต้องสูญเสียไปประมาณ 330,000 ล้านบาทต่อปี
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) เผยว่ำ ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% และขยายตัวเป็นบวกครั้งแรก
นับตั้งแต่เดือน เม.ย. 60 สำเหตุเป็นเพรำะรำคำข้ำวเปลือกปรับตัวเป็นบวกตั้งแต่ปี 61 ขณะที่ยำงพำรำที่เคยติดลบสูงสุดถึง 20% ปัจจุบันติดลบ
น้อยลง ดังนั้นเมื่อสินค้ำเกษตรทั้งสองตัวซึ่งมีน้ำหนักในรำคำสินค้ำเกษตรมำกถึง 40% ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรโดยรวมปรับตัว
ดีขึ้นตำมไปด้วย และนอกจำกสินค้ำเกษตรทั้งสองตัวดังกล่ำวแล้ว รำคำมันสำปะหลัง และผลไม้มีรำคำดีขึ้น ซึ่งรำคำสินค้ำเกษตรดีขึ้นเป็นไปตำม
แนวโน้มรำคำสินค้ำเกษตรของโลกที่ดีขึ้น, สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. อยู่
ที่ 105.24 ปรับลดลง 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลง 2.91% จำกเดือนก่อน โดยได้รับผลกระทบจำกกำรหยุดผลิตเพื่อ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ชำรุดของอุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำขั้นมูลฐำนของผู้ผลิตบำงรำยที่ลดกำรผลิตลงกว่ำ 14.4% ขณะที่อุตสำหกรรม
สำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตำล สุรำ น้ำมันปิโตรเลียม และเม็ดพลำสติก , สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)
เปิดเผยว่ำ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 62 (ต.ค. 61-ก.พ. 62) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจานวน 986,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 8.3% โดยมีสำเหตุสำคัญจำกกำรจัดเก็บรำยได้ของกรมสรรพำกร เพิ่มขึ้น 8.3%, กำรนำส่งรำยได้ของรัฐวิสำหกิจ เพิ่มขึ้น
34.2% และกำรจัดเก็บรำยได้ของกรมสรรพสำมิต เพิ่มขึ้น 7.4%,
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เผยว่า ในปี 61 ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดโลกเป็นมูลค่ารวม 2,656 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.05% โดยกำรส่งออกผลไม้ที่เพิ่มขึ้นได้รับผลดีจำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี (เอฟทีเอ) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่ 13 ฉบับ
กับ 18 ประเทศ, ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ เผยว่ำ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาสที่
1/62 อยู่ที่ระดับ 149.3 จุด เพิ่มขึ้น 12.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลจำกมีโครงกำรรถไฟฟ้ำพร้อมกัน 3 สำย ทำให้รำคำ
ห้องชุดมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันถึงสำมไตรมำส, สมำคมไทยบริกำรท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) เผยว่ำ ขณะนี้เห็นแนวโน้มคน
ไทยเดินทำงออกไปเที่ยวต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์เงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนบริษัทนำเที่ยวลดลง และ
ต้นทุนกำรท่องเที่ยวของคนไทยที่เดินทำงไปต่ำงประเทศก็ลดลง 10% โดยทีทีเอเอ คาดว่าคนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 61
ประมาณ 10.9-11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.5-10% คิดเป็นเงินที่ต้องสูญเสียไปประมาณ 330,000 ล้านบาทต่อปี
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 โดยดีดตัวสู่ระดับ 98.4, ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาสที่ 4/61 ขยายตัวเพียง 2.2%, แนวโน้มการผลิตของรัฐเท็กซัสประจาเดือน มี.ค. ลดลงแตะ
ระดับ 8.3
 ประเทศจีน: กาไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ร่วงลง 14% YoY
 ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 2.3%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% MoM
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : ผลสำรวจของมหำวิทยำลัยมิชิแกนระบุว่ำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นเป็นเดือน
ที่ 2 โดยดีดตัวสู่ระดับ 98.4 หลังจำกแตะระดับ 93.8 ในเดือน ก.พ., กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมำณกำรขั้นสุดท้ำยสำหรับกำร
ขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาสที่ 4/61 ขยายตัวเพียง 2.2%, ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) สำขำดัลลัส
เปิดเผยว่ำแนวโน้มการผลิตของรัฐเท็กซัสประจาเดือน มี.ค. ร่วงลงแตะระดับ 8.3 จำกระดับ 13.1 ในเดือน ก.พ.
ประเทศจีน: สำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) รำยงำนว่ำกาไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนช่วง
เดือน ม.ค.-ก.พ. ลดลง 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจกำรภำยในประเทศและกำรสื่อสำรของญี่ปุ่ นเผยว่ำอัตราว่างงานในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 2.3% ลดลง
จำกระดับ 2.5% ในเดือน ม.ค., กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ำการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. ปรับตัว
เพิม่ ขึ้น 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจำกที่หดตัวลง 3.4% ในเดือน ม.ค.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 62 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. ที่ระดับ 60.14 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิด
เป็น 1.8% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. โดยในสัปดำห์นี้สัญญำน้ำมันดิบได้แรงหนุนจำกสัญญำณบ่งชี้ภำวะตลำดน้ำมันโลกตึงตัว
เนื่องจำกกำรปรับลดกำลังกำรผลิตของกลุ่มประเทศผู้สง่ ออกน้ำมัน (โอเปก) รวมทั้งกำรที่สหรัฐทำกำรคว่ำบำตรกำรส่งออกน้ำมันของอิหร่ำนและ
เวเนซุเอลำ นอกจำกนีต้ ลำดยังได้แรงหนุน หลังเบเกอร์ ฮิวจ์ ผู้ให้บริกำรขุดเจำะน้ำมันของสหรัฐเปิดเผยแท่นขุดเจำะน้ำมันในสหรัฐที่มีกำรใช้งำน
มีจำนวนลดลง 8 แท่นในสัปดำห์นี้ สู่ระดับ 816 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 เมษายน 2562)
 ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขยอดค้ำปลีกเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จดั กำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตขั้นสุดท้ำยเดือน มี.ค. จำกมำร์กิต,
ดัชนีภำคกำรผลิตเดือน มี.ค. จำกสถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM), สต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจเดือน ม.ค.
 สหภาพยุโรป: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตขั้นสุดท้ำยเดือน มี.ค. จำกมำร์กิต, อัตรำเงินเฟ้อเดือน มี.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขควำมเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรำยใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจำไตรมำสที่ 1/62
 ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือน มี.ค. จำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติ (NBS)
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