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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 357 ประจาวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2557
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ช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.75%
สานักงานเศรษฐกิจการคลังรับเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว
สรรพากรเผยศก.ไทยวูบ ภาษีแวต-อากรแสตมป์ดิ่ง
ครม.ไฟเขียว ลดดอกเบี้ยเงินกู้เรียนปริญญา-อาชีวะ อาชีพขาดแคลน
ครม. เห็นชอบให้ กฟผ.ดาเนินการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบ หรือ CPO เพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน
'โมเดิร์นเทรด' ค้าขายนิ่ง เผชิญปัจจัย 4 ด้านกดดัน ฝากความหวังรัฐบาลใหม่
เงินสะพัดเปิดเทอม 5.4 หมื่นล้าน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.6637 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 62

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เผยว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้ เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2562 ชะลอตัวทั้งการส่งออกและการลงทุน ประกอบกับยังมีความเสี่ยง
จากปัจจัยต่างประเทศ คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ -จีน ที่มีผลกระทบลบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ผู้อ่านวยการส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณชัดว่าเศรษฐกิ จขยายตัวได้ลดลง
กระทรวงการคลังจึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 3.8% จากเดิม 4% แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี
ทั้งมาตรการเพิ่มสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อย และมาตรการภาษีด้านต่างๆ เป็นวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มได้
0.1% โดยมีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจภายนอกเข้ามากระทบกับเศรษฐกิจไทยเพิ่ม โดยเฉพาะปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกลับ
อีกครั้ง หากมีการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าย่อมส่งผลกระทบกับการส่งออกของไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม
กรมสรรพากรเผยการเติบโตทางเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลงสะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตและอากรแสตมป์
ปรับตัวลดลง ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีช่ว งครึ่ง ปีแรกของปีงบประมาณ 62 (ต.ค. 61-มี.ค. 62) ท่าได้ประมาณ 823,266 ล้านบาท เกิน
เป้าหมายเล็กน้อยแค่ 118 ล้านบาท
ผู้อ่านวยการส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด่าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมด้ านการขนส่ ง โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อกระตุ้นให้ ผู้ ที่อยู่ ใ นวั ย ศึกษาทั้ ง ในระดับ ปริญ ญาตรี และระดับ อาชี วศึกษาเห็ น
ความสาคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้กฟผ.ด่าเนินการรับซื้อน้่ามันปาล์มดิบหรือ CPO เพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงจากที่เคยรับซื้อแล้วเสร็จไปแล้ว 1.6 แสนตันเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยดูดซับปาล์มน้าในประเทศ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส่ารวจการประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
62 ว่ามีเงินสะพัดทั่วประเทศ ประมาณ 54,972.11 ล้านบาท ในช่วงดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปี 61 5.2% ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี
นับตั้งแต่ปี 57 เนื่องจากผู้ปกครองซื้อสินค้าจานวนชิ้นเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบุตรหลานด้านค่าเล่าเรียนผ่านบัตรคนจน
ท าให้ มี การนาเงิ นมาจั บ จ่ ายเพิ่ มขึ้ น และการแข่ ง ขั นด้ านการศึ กษาที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ผู้ ป กครองต้ องจ่ ายค่ าเล่ าเรี ย นพิ เ ศษแก่ บุ ต รหลานเพิ่ม
ในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดไตรมาสแรกปี 2562 อยู่ที่ 51.5 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นผลจากค่าดัชนีปัจจุบัน
ที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ส่วนค่าดัชนีในอนาคตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 50.9 โดยปัจจัยบวกคือการเลือกตั้งทาให้มีบรรยากาศซื้อขายคึกคัก นักท่องเที่ยว
เข้าไทยต่อเนื่อง เงินใช้จ่ายของเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน นโยบายและมาตรการสวัสดิการของรัฐ
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ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.6637 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 32.0300 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ สูง
กว่าที่คาด ผนวกกับสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนอีกเป็น 25% ส่งผลให้นักค้าเงินกังวลกับภาวะการค้าของโลก

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.2%, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น
1.5%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ปรับตัวลดลงแตะ 52.8
• ประเทศจีน : มูลค่าการค้าต่างประเทศในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 6.5%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ใน
เดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 54.5, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 2.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน
เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.9%
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 2.1%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่ง
ขึ้น 0.6% ในเดือน มี.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 5.0 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.4% ส่วนการนาเข้าเพิ่มขึ้น 1.2%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.พ.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ปรับตัวลดลงแตะ
52.8 จากระดับ 53.3 ในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานมูลค่าการค้าต่างประเทศในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 6.5% แตะที่ระดับ 2.51 ล้านล้านหยวน
โดยยอดส่งออกขยายตัว 3.1% ขณะที่ยอดนาเข้าพุ่งขึ้น 10.3% ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของจีนในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 9.357 หมื่นล้านหยวน
ลดลง 43.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี , มาร์กิตร่วมกับไฉซินจัดทาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ
54.5 ขยับขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 54.4 เมื่อเดือน มี.ค., สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย.
ปรับตัวขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรายปี เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. ที่ขยายตัว 2.3%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. ที่ขยับขึ้นเพียง 0.4%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่ อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่า ยของภาคครัวเรือนเดือ น มี.ค. เพิ่มขึ้น 2.1%
เมื่อเทียบรายปี โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่ ง มอบเดื อน มิ .ย. 62 ปิ ด ตลาดเมื่ อวั นศุ กร์ ที่ 10 พ.ค. ที่ ร ะดั บ 61.66 ดอลลาร์ สรอ./บาร์ เ รล ปรั บ ตั วลดลง 0.28 ดอลลาร์ / บาร์เรล
หรือคิดเป็น 0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวลดลงจากความวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์
น้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน และจากความกังวลเกี่ยวกับการทาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ถึงแม้จะมีสัญญาณว่าตลาดพลังงานทั่วโลกจะตึงตัวมากขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 พฤษภาคม 2562)
•ประเทศสหรัฐฯ: ราคานาเข้าและส่งออกเดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย., สต็อกสินค้าภาค
ธุรกิจเดือนมี.ค.
•ประเทศญี่ปุ่น: ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนเม.ย., ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนมี.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมี.ค.
•ประเทศจีน: ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเม.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.
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