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ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยเศรษฐกิจมหภำคธนำคำรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ำ เศรษฐกิจไทยในเดือนพ.ค. ชะลอตัวลงจำกเดือนก่อน ท้ัง
จำกปัจจัยภำยในประเทศและนอกประเทศ โดยการส่งออกติดลบร้อยละ 7.2 เน่ืองจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า ประกอบกับผลกระทบมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง จีนและสหรัฐฯ ท าให้ 5 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกติดลบอยู่ที่
ร้อยละ 4.5 และทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 0 ส่วนค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 31.64 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแข็งค่าขึ้นจากความไม่แน่นอนใน
ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่าง จีนและสหรัฐฯ ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงโดยจ านวนนักท่องเที่ยวในเดือนน้ีหดตัวร้อยละ 1  
จากประเด็นจ านวนนักท่องเที่ยวจีน และยุโรปลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย
ในครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก เน่ืองจากมีฐานที่ต่ าและการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะขยายตัวเป็นบวกได้ 

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยไว้ท่ี 1.75% ต่อปี เนื่องจำกเศรษฐกิจมี
แนวโน้มขยำยตัวต่ ำกว่ำท่ีคำดกำรณ์ จากภาพรวมการส่งออกที่ขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้มาก ตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก
ที่ ชะลอลงจากสภาวะกีดกันทาง การค้าที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่า
ที่ประเมินไว้ จากจ านวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก ส่งผลให้ปรับลดประมำณกำรเศรษฐกิจไทยในปี 62 ลดลงเหลือ 3.3% จำกคำดกำรณ์เดิมท่ี 
3.8% ส่วนหน่ึงเป็นผลจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 63 ที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ต้นปีหน้า พร้อมทั้งได้ปรับลดประมาณการ
มูลค่าการส่งออกของไทยในปีน้ี ลดลงเหลือ 0% จากคาดการณ์เดิมที่ 3% จากผลกระทบสงครามการค้า และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่าที่ประเมินไว้ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรรำยงำนดัชนีรำยได้เกษตรกรเดือนพฤษภำคม 62 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.14 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน เป็น
ผลจากการเพิ่มทั้งระดับราคาและปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร โดยสินค้าที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
ทุเรียน ปาล์มน้ ามัน ไก่เน้ือ และไข่ไก่ ส่วนสินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรด ทุเรียน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม  

อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เผยมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนและผ่ำนแดนของไทยในช่วง 5 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.)  
มีมูลค่ำรวม 577,391.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 โดยการส่งออก 321,338.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31 การน าเข้า 256,053.19 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 เกินดุลการค้า 65,285.18 ล้านบาท ซ่ึงสวนทางภาพรวมส่งออกที่หดตัวร้อยละ 2.70 โดยมาเลเซียยังเป็นคู่ค้า
การค้าชายแดนอันดับ 1 มีมูลค่า 232,127.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.60 ขณะที่การค้าผ่านแดนจีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับ  1 มีมูลค่า 
49,107.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.41 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำปิดท่ี 30.7370 บำท/ดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับวันศุกร์ท่ี 21 มิ.ย. 62 ท่ีผ่ำนมำ 
ท่ีอยู่ท่ีระดับ 30.8350 บำท/ดอลลำร์ สรอ. ทั้งน้ีค่าเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนหน่ึงเป็นการที่ต่างชาติน าเงินเข้ามาพักฐาน
ในประเทศไทยเพื่อการเก็งก าไรส่วนหน่ึง และรอว่าแนวทางของนโยบายของประเทศสหรัฐฯ ด้านการกีดกันทางการค้ากับจีนจะเป็นอย่างไรในช่วงปลาย
สัปดาห์ที่ทางผู้น าสหรัฐฯ จะมีการประชุมหารือกับผู้น าจีนในเรื่องดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเน่ืองจนถึงปลายสัปดาห์ 

 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 364 ประจ าวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

• ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพ.ค. ชะลอตัว 
• กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% 
• กนง. ปรับลด GDP เหลือ 3.3% 
• ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนพฤษภาคม 62 อยู่ที่ระดับ 145.04 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.14  
• พาณิชย์ เผยยอดการค้าชายแดน-ผ่านแดน 5 เดือนแรกโต 2.31% สวนทางภาพรวมส่งออกที่ติดลบ 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.7370 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเม่ือเทียบกับวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 62 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขำยบ้ำนใหม่ในเดือน พ.ค. ร่วงลง 7.8% เม่ือเทียบรายเดือน สู่ระดับ 626,000 
ยูนิต หลังจากแตะระดับ 679,000 ยูนิตในเดือน เม.ย., ตัวเลขประมาณการขั้นสุดท้ายส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
(GDP) ประจ ำไตรมำส 1/2562 ท่ีระดับ 3.1%, ผลส ารวจของคอนเฟอร์เรนซ์ บอร์ด ระบุดัชนีควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน มิ.ย. 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 121.5 จากระดับ 134.1 ในเดือน พ.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ เปิดเผยดัชนีภำคกำรผลิตในเดือน มิ.ย. 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 7 หลังจากอยู่ที่ระดับ 5 ในเดือน พ.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานก ำไรของบริษัทอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ในภำคอุตสำหกรรมของจีนในช่วงเดือน 
ม.ค.-พ.ค. ปรับตัวลง 2.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ระดับ 2.38 ล้านล้านหยวน 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือน พ.ค. ขยำยตัว 2.3%  
เม่ือเทียบเป็นรายเดือน, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยอัตรำว่ำงงำนในเดือน พ.ค. ทรงตัวท่ีระดับ 2.4%  
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน เม.ย., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยสินทรัพย์ด้ำนกำรเงินของภำคครัวเรือนญี่ปุ่น  ณ สิ้นเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 
0.3% จากปีก่อน อยู่ที่ 1,835 ล้านล้านเยน (17.0 ล้านล้านดอลลาร์) 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำปรับตัวเพิ่มขึ้นประมำณ 1.9% เม่ือเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 62 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. ที่ระดับ 58.47 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 1.9% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยการผลิต
น้ ามันดิบของสหรัฐแตะ 12.162 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 246,000 บาร์เรลต่อวันจากเดือน มี.ค. นอกจากน้ีเบเกอร์ ฮิวจ์  
ยังเปิดเผยแท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนเพิ่มขึ้น 4 แท่นในสัปดาห์น้ี สู่ระดับ 793 แท่น โดยการเพิ่มขึ้นของแท่นขุด เจาะ
น้ ามันดังกล่าว เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันสัปดาห์ที่ 2 สอดคล้องกับราคาน้ ามันที่พุ่งขึ้น 12% ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. ร่วงลง 7.8% , ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 
1/2562 ท่ีระดับ 3.1%, ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 121.5, ดัชนีภาคการผลิตใน
เดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 7 

• ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ปรับตัวลง 2.3% 
• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. ขยายตัว 2.3%, อัตราว่างงานในเดือน พ.ค. ทรงตัวท่ีระดับ 2.4%, 

สินทรัพย์ด้านการเงินของภาคครัวเรือนญี่ปุ่น  ณ สิ้นเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% 
• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีน่าจับตามองในสัปดาห์น้ี (1 – 5 กรกฎาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ:การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต , ดัชนีภาคการผลิต
เดือนมิ.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้า
เดือนพ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, อัตราว่างงานเดือน
พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น:การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. 
• ประเทศจีน:การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 


