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รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังจากเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ ว่า นโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดำเนินการ 4 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วยการทำโครงการประกันรายได้เกษตรกร, การแก้ปัญหาการส่งออก,การเร่ง
ดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพประชาชน และการผลักดันการทำข้อตก ลงการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศต่าง ๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจฐานรากและระหว่างประเทศ 

กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561-28 มิ.ย.2562 มีการใช้จ่าย
งบประมาณภาพรวมจำนวน 2.33 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.98 โดยเป็นรายจ่ายลงทุนจำนวน 4.3 แสน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.54 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.54 

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์  
ในประเทศเดือน มิ.ย. มีจำนวน 86,048 คัน ลดลง 2.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 30 เดือน โดยเฉพาะ
รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ลดลง 10% ซึ่งมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมด เนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ จาก
หนี้ครัวเรือนที่ปรับสูงขึ้น ตามข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำให้ยอดขายรถยนต์ตั้งแต่ ม.ค. -มิ.ย. มียอดขาย 523,770 คัน ยัง
เพิ่มขึ้น 7.1% 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประ เทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย.62 อยู่ที่ระดับ 94.5 ปรับตัว
ลดลงจาก 95.9 ในเดือนก่อน โดยลดลงจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ 
เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้การดำเนินนโยบายภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณชะลอตัว 
กระทบต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ รวมไปถึงเงินบาทแข็งค่ามากกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาของภาคการส่งออก อีกทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความยืดเยื้อของสงครามการค้าและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2562 ของหน่วยงานต่างๆ สำหรับคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ปรับตัวลดลงอยู่ท่ีระดับ 101.3 โดยลดลงจาก 102.9 ในเดือนก่อน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.7600 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา 
ที่อยู่ที่ระดับ 30.8150 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน จาก
การขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่านาคารสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่า
ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์จากนักลงทุนคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอีกนัยยะมีส่วนใน
การดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเร็วเกินไป  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2562 

 

ปีที่ 7 ฉบับที ่367 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• เร่งแก้ปากท้อง-ประกันรายได้ 
• "บัญชีกลาง" อวดยอดเบิกจ่ายงบลงทุนพุ่งสูงกว่าเป้าหมาย 12.54% แตะ 4.3 แสนล้านบาท 
• เผยยอดขายรถมิ.ย.ลดลงคร้ังแรกในรอบ 30 เดือน 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประ เทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย.62 ลดลงต่อเนื่อง 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.7600 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับวันศุกร์ท่ี 12 ก.ค. 62 



 

- 2 - 

Weekly Review 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 0.4% จากระดับ 0.4% ในเดือน พ.ค., สต็อก
สินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน เม.ย., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
รายงานการผลิตของภาคโรงงานในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.4% ทรงตัวจากเดือน พ.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ขยายตัว 9.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. ขยายตัว 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 
0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน พ.ค., กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือน มิ.ย. ที่
ระดับ 5.895 แสนล้านเยน โดยยอดส่งออกเดือนมิ.ย.ลดลง 6.7% ขณะทีย่อดนำเข้าลดลง 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวปรับตัวลดลงประมาณ 7.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทก็ซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. ที่ระดับ 55.63 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.58 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 7.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงท่ามกลางความวิตกครั้งใหม่เกี่ยวกับความตึงเครียดใน
ตะวันออกกลาง นอกจากนี้สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 3.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์นี้ ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 4.2 ล้าน
บาร์เรล อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐท่ีมีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 5 แท่นสู่ระดับ 779 แท่น 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.4%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ค. เพ่ิมขึ้น 0.3%, การผลิต
ของภาคโรงงานในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.4% 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ขยายตัว 9.8%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. ขยายตัว 6.3% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 0.6%, ยอดเกินดุลการค้าในเดือน มิ.ย. ที่ระดับ 5.895 แสน
ล้านเยน, ยอดส่งออกเดือนมิ.ย.ลดลง 6.7%, ยอดนำเข้าลดลง 5.2% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22 - 26 กรกฎาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.จากเฟดชิคาโก , ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.,    
ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดริชมอนด์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต, 
ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ค. , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการ
ขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต 


