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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค เดือน มิ.ย.62 พบว่า อยู่ท่ี
ระดับ 76.4 จาก 77.7 ในเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 และอยู่ต่ าสุดในรอบ 21 เดือน เน่ืองจากความกังวลเสถียรภาพทาง
การเมืองในอนาคต รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้าและก าลังซ้ือของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมากนัก ประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจโลกเน่ืองจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้ปรับเป้าหมายรายได้ภาคการท่องเท่ียวปี 62 ลดลงเล็กน้อย 
เหลือ 3.38 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.5% ประมาณ 20,000 ล้านบาท ทั้งน้ียังจ าเป็นต้องกระตุ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีน้ีให้มากที่สุด เพราะ
หากไม่มีการกระตุ้นคาดว่ารายได้ปีน้ีจะเพิ่มขึ้นเพียง 7% เท่าน้ัน ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าว ททท.จะต้องเร่งท าให้เป็นไปตามเป้าให้ได้ ส่วนปี 2563 
ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้รวม 3.72 ล้านล้านบาท ขยายตัว 10% โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.43 ล้านล้านบาท และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวในประเทศ 1.29 ล้านล้านบาท 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดท าแผนขับเคลื่อนการ
ส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 62 เพื่อผลักดันให้การส่งออกของไทยปีนี้ เป็นไปตามเป้าท่ีต้ังไว้ ท่ี 3% โดยการด าเนินการจะเน้นการบุกเจาะ
ตลาดเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ และลงลึกถึงรายเมือง และเมืองรองที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทย  
การขยายตลาด การค้าบริการ และการผลักดันให้คนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ได้วิเคราะห์ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
สหภาพยุโรป – เวียดนาม (European Union-Vietnam Free Trade Agreement :EVFTA) ต่อการส่งออกสินค้าไทย โดยระบุว่า สหภาพยุโรปและ
เวียดนามได้ลงนามข้อตกลง EVFTA และข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนเวียดนาม- สหภาพยุโรป (EU - Vietnam Investment Protection 
Agreement : EVIPA) กลุ่มสินค้าที่ไทยน่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ยานพาหนะและส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า 
เครื่องนุ่งห่ม ข้าว ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป ได้แก่ กุ้ง ปลา ปลาหมึก อัญมณีและเครื่องประดับ เน่ืองจากเวียดนามได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากสหภาพ
ยุโรปส่งผลมให้ระดับราคาสินค้ากลุม่ที่ได้กล่าวมาน้ันถูกกว่าประเทศไทย โดยคาดว่าเวียดนามจะส่งออกไปตลาดยุโรปได้เพิ่มขึ้น 4-6% ซ่ึงกระทบต่อไทย
แน่นอน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 30.7370 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับวันศุกร์ท่ี 5 ก.ค. 62 ท่ีผ่านมา 
ท่ีอยู่ท่ีระดับ 30.6960 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเน่ืองตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดีนัก 
ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติซ้ือสุทธิทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และพันธบัตรไทย อีกทั้งยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อีกทั้ง
ในช่วงปลายสัปดาห์มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับลดอัตราอกเบี้ย สถานการณ์เหล่าน้ีจึงเป็นแรงหนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเน่ือง ทั้งน้ีจึง
คาดว่าค่าเงินบาทจะปรับตัวแข็งค่าต่อเน่ืองในสัปดาห์หน้า  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 

 

ปีที่ 7 ฉบบัที่ 365 ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• ดัชนีผู้บริโภคร่วงต่ าสุด รอบ 21 เดือน 
• ททท.ห่ันเป้าท่องเท่ียวเม็ดเงินวูบ 2 หม่ืนล้าน 
• พาณิชย์รุกหนักเจาะตลาดท่ัวโลกหวังช่วยดันส่งออกโตตามเป้า 
• พาณิชย์เผยผลกระทบ FTA สหภาพยุโรป-เวียดนาม อาจท าไทยเสียเปรียบในตลาด EU เหตุราคาสินค้าสูงกว่าเวียดนาม 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 30.7370 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเม่ือเทียบกับวันศุกร์ท่ี 21 มิ.ย. 62 
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ประเทศสหรัฐฯ : มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.5  
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 50.9 ในเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ขยับขึ้นสู่ระดับ 50.6 จากระดับ 
50.5 ในเดือน พ.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานสหรัฐขาดดุลการค้าในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นถึง 8.4% แตะ 5.55 หม่ืนล้านดอลลาร์ ยอดน าเข้า
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3% แตะ 2.662 แสนล้านดอลลาร์ และยอดส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% แตะ 2.106 แสนล้านดอลลาร์, ผลส ารวจของสถาบันจัดการ
ด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ลดลงแตะระดับ 55.1 จากระดับ 56.9 ในเดือนพ.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.2 จากระดับ 51.8 ในเดือน พ.ค., ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)  
ในยูโรโซนเดือน พ.ค. ลดลง 0.1% เม่ือเทียบรายเดอืน, ยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลง 0.3% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการบริการเดือน มิ.ย. ลดลงอยู่ท่ีระดับ 
54.2 จากระดับที่ 54.3 ในเดือนพ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. อยู่ท่ีระดับ 49.4 ซ่ึงไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ
ของเดือน พ.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญ่ีปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 4% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวปรับตัวลดลงประมาณ 1.5% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 

(WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 62 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 5 ก.ค. ที่ระดับ 57.51 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.96 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 1.5% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ ามันดิบร่วงลง ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ ามัน โดยความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) 
และประเทศพันธมิตร ได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาปรับลดก าลังการผลิตน้ ามันออกไปอีก 9 เดือน  โดยจะปรับลดก าลังการผลิต 
ในอัตราเดิมที่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน 

 

ประเด็นท่ีน่าจับตามองในสัปดาห์น้ี (8 -12 กรกฎาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ:การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. 
• ประเทศญี่ปุ่น:การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค., ยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 
• ประเทศจีน:การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., ยอดขายรถเดือนมิ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.5, ดัชนีผู้จัดการ       ฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ขยับขึ้นสู่ระดับ 50.6, สหรัฐขาดดุลการค้าในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นถึง 8.4%, ยอด
น าเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3%, ยอดส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 2%, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ลดลงแตะระดับ 55.1 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
52.2, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในยูโรโซนเดือน พ.ค. ลดลง 0.1%, ยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลง 0.3% 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการเดือน มิ.ย. ลดลงอยู่ท่ีระดับ 54.2, ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. อยู่ท่ีระดับ 
49.4 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 4% 
• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


