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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 368 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออก มิ.ย.ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ต่ำสุดในรอบ 4 ไตรมาส
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ประจำไตรมาส 2 ปี 62 ลดลงจากไตรมาสก่อน
ธ.ก.ส.ออกมาตรการด่วนช่วยเกษตรกรภัยแล้ง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.9800 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 62

ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนมิ.ย. 62 มีมูลค่า 21,409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ร้อยละ 2.15 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพ.ค. ที่ติดลบถึงร้อยละ 6.20 เนื่องจากปัญหาสงครามการค้าจีนและสหรัฐฯ ยังเป็น
แรงกดดันต่อการส่งออกสินค้าไทย และเป็นสินค้าส่งออกหมวดอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงเกือบทุกรายการขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรยังหดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะข้าวติดลบถึงร้อยละ 34.6 ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรกมีมูลค่ารวม 122,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังติดลบ
ร้อยละ 2.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด
ไตรมาส 2/62 อยู่ระดับ 51.1 ต่ำสุดในรอบ 4 ไตรมาส ทั้งนีต้ ้นทุนสูงขึ้นแต่ปรับขึ้นราคาได้ยาก รวมถึงผลกระทบจากความผันผวนสถานการณ์
ทางการเมือง, ภัยแล้ง และรายได้ของภูมิภาคต่าง ๆ อยู่ระดับต่ำ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐใช้ซื้อสินค้ากับทุก
ร้านค้าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ประจำไตรมาส 2 ปี 62 อยู่ที่ระดับ
42.4 ปรับลดลงจากไตรมาส 1 ปี 62 ที่อยู่ระดับ 46.1 เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากรายได้ที่ลดลง
ราคาสินค้าเกษตรยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนจึงยังระมัดระวังการใช้จ่าย สำหรับระดับความเชื่อมั่ น
เศรษฐกิจฐานราก ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้ามีมุมมองที่ดีขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 43.3 แต่ยังคงมีความกังวลต่ อปัญหา ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
และเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ในการผลักดันนโยบาย และมาตรการต่างๆ
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากปรากฏการณ์ เอลนีโญ ทำให้ หลายพื้นที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ในส่วนของ ธ.ก.ส. คาดว่ามีเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถทำการผลิตหรือผลิตผลได้รับความเสียหาย จำนวนกว่า 1 ล้านราย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวลในเรื่องหนี้สินของเกษตรกร คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง โดยแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม โดย ธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปก่อนอีกระยะหนึ่ง
และได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อใหม่ไว้ 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือ ค่าลงทุนในการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหาย ช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนและป้องกันปัญหาการเป็ นหนี้นอกระบบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือเพื่อ
การเกษตร ค่าจัดหาพันธุ์พืช หรือเตรียมดินในการผลิตรอบใหม่ ค่าจัดหาน้ำและอาหารสำรองให้กับปศุสัตว์ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก และปีที่ 2 – 5 คิดดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบนั MRR 7%) จ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 1 ส.ค. 62- 31 ธ.ค. 62
ค่ าเงิ นบาทในสั ปดาห์ ท ี ่ ผ่ านมาปิ ด ที ่ 30.9800 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่ อนค่ าลงเมื ่ อเที ยบกั บวั นศุ กร์ ท ี ่ 19 ก.ค. 62 ที ่ ผ่ านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30.7600 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน จากการขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ โดยนัก
ลงทุนคาดการณ์ว่านาคารสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทเริ่มปรับตัวอ่อนค่าลงแต่อยู่ในช่วงแคบจากการรอดู
สถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐน กับจีน ผนวกกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาดีขึ้นสนับสนุนให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น

-1-

Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น
สู่ระดับ 51.6, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบรายเดือน, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มิ.ย.
พุ่งขึ้น 2%, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มิ.ย. ดิ่งลง 1.7% สู่ระดับ 5.27 ล้านยูนิต, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ประจำไตรมาส 2/2562 ขยายตัวที่ระดับ 2.1%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ปรับตัวลงสู่
ระดับ 51.5
• ประเทศจีน: ผลกำไรรวมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (SOE) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ขยายตัวต่อเนื่องโดยปรับตัวขึ้น
7.2% เมื่อเทียบรายปี
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ค.
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.6 หลังจากแตะระดับ 51.5 ในเดือน มิ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 7%
เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 646,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 604,000 ยูนิตในเดือน พ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มิ.ย.
พุ่งขึ้น 2% หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 2 เดือน, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง
ในเดือน มิ.ย. ดิ่งลง 1.7% สู่ระดับ 5.27 ล้านยูนิต จากระดับ 5.36 ล้านยูนิตในเดือน พ.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2562 ขยายตัวที่ระดับ 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยชะลอตัวลงจากระดับ 3.1% ในไตรมาส
1/2562
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.ค.
ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.5 จากระดับ 52.2 ในเดือน มิ.ย.
ประเทศจีน: กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยผลกำไรรวมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (SOE) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ขยายตัว
ต่อเนื่องโดยปรับตัวขึ้น 7.2% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 1.82 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.645 แสนล้านดอลลาร์
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. ที่ระดับ 56.20 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.57 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
1.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบได้แรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและประเทศในภูมิภาคตะวัน ตก
ผนวกกับกำลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับลดลง 0.7 ล้านบาร์เรลต่อวันจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย., การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนมิ.ย.,
ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., อัตราว่างงานเดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนก.ค.จาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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