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กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารายงานสถานการณ์ท่องเท่ียวช่วงคร่ึงปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 62) พบว่า ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
รวม 1.55 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยรวม 19.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 สร้างรายได้ 1.01 
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวมี 76 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 สร้างรายได้ 5.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 โดยในเดือนมิ.ย.62 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 2.9 ล้านคน สร้างรายได้ 1.44 แสนล้านบาท ททท.คาดว่าตลอดปีนี้จะสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 3.38 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.5% จากปีท่ีผ่าน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ออก 2 มาตรการลดช่องทางการเก็งก าไรค่าเงินบาท และ
เพิ่มความเข้มงวดในการรายงานข้อมูล การลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อติดตามพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 
อย่างใกล้ชิด หลังจากท่ี ธปท. ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้าย และมีความกังวลกับค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึ้นเร็ว
และแข็งค่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินภูมิภาค จนอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
เผยผลส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่าย 6,704 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 3.5% จากปีก่อน ต่ าสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจท่ียังอยู่ในภาวะชะลอตัว 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน (กนส.) เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา ว่า กนง. และ กนส. เห็นว่าระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์ และ
ธุรกิจประกันภัยมีเงินกองทุนในระดับสูง ขณะที่เสถียรภาพด้านต่างประเทศเข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนช่วยรองรับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
ด้านต่างประเทศ โดยท่ีประชุมได้ให้ความส าคัญกับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและมีสัญญาณกลับมาเร่งขึ้นโดยเฉพาะจากสินเชื่อหมวด
รถยนต์ รวมทั้งพบว่าธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) แข่งขันกันรุนแรงขึ้นในตลาดสินเช่ือรายย่อย  
อาจกระตุ้นการก่อหนี้เกินจ าเป็น ที่ประชุมจึงเห็นว่าธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์ ควรปล่อยสินเช่ือโดยค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้
ของผู้กู้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้กู้กลุ่มเปราะบาง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.6960 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา 
ที่อยู่ที่ระดับ 30.8150 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด 
และตลาดยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ก่อนสิ้นปลายสัปดาห์มีนักคา้เงินทยอยซื้อเงินบาทเพื่อเก็งก าไรค่าเงินหากมกีาร
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และกลับมาอ่อนค่าลง ณ ระดับใกล้เคียงกับต้นสัปาดห์ในวันสุดท้ายของสัปดาห์อีก
ครั้งธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการสกัดการเก็งก าไรค่าเงินบาท  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 

 

ปีที่ 7 ฉบับที ่366 ประจ าวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• บาทแข็ง-เศรษฐกิจชะลอ ฉุดท่องเท่ียวปีนี้โตต่่าเป้า 
• ออกมาตรการสกัดเก็งก าไร 
• วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เงินสะพัด 6 พันกว่าล้าน ต่ าสุดรอบ 4 ปี 
• 'กนง.' ห่วงหนี้ครัวเรือนสูงลิ่ว 'แบงก-์นอนแบงก์' ตัวกระตุ้น 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.7370 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับวันศุกร์ท่ี 21 มิ.ย. 62 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% เช่นกันในเดือนพ.ค., สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมในเดือน มิ.ย. 
ลดลง 1.7 จุด สู่ระดับ 103.3, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนรีาคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.1% เช่นกันในเดือนพ.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในช่วงคร่ึงแรกของปีนี้ปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเป็นการขยายตัวในระดับเดียวกับเดือน พ.ค. , 
สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยยอดขายรถยนต์ในเดือน มิ.ย. ร่วงลง 9.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 2.06 ล้านคัน 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยราคาค้าส่งในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 0.1% เมื่อเทียบจากปีก่อน, กระทรวงการคลัง
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ร่วงลง 15.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.59 ล้านล้านเยน, รัฐบาลญี่ปุ่น
เปิดเผยยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน พ.ค. ปรับตัวลง 7.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 8.429 แสนล้านเยน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซสั 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. ที่ระดับ 60.21 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 4.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ ามันดิบปรับตัวขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในตะวันออก
กลางยังคงช่วยหนุนตลาด นอกจากนี้ตลาดถูกกดดันหลังจากส านักงานพลังงานสากลระบุในแถลงการณ์ว่า ตลาดน้ ามันมีปริมาณน้ ามันส่วนเกิน
ทั่วโลก 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาส 2 ของปีนี้ 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1%, ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมในเดือน 
มิ.ย. ลดลง 1.7 จุด, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในช่วงคร่ึงแรกของปีนี้ปรับตัวขึ้น 0.3%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. ปรับตัว
ขึ้น 2.7%, ยอดขายรถยนต์ในเดือน มิ.ย. ร่วงลง 9.6% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ราคาค้าส่งในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 0.1%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ร่วงลง 15.8%, ยอดสั่งซ้ือ
เคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน พ.ค. ปรับตัวลง 7.8% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15 - 19 กรกฎาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., ราคาน าเข้าและส่งออกเดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., 
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือนพ.ค., ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW, อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. 
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. 
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมิ.ย. 


