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ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) กระทรวงพำณิชย์ เผยว่ำ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อในเดือน
ก.ค. อยู่ท่ี 103.00 ขยายตัว 0.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลท าให้อัตราเงินเฟ้อในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวเฉลี่ย 0.92% 
ส่วนดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (CORE CPI) เดือน ก.ค. อยู่ที่ 102.52 ขยำยตัว 0.41% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลท ำให้อัตรำเงินเฟ้อ
พื้นฐำนในช่วง 7 เดือนแรกของปีนีข้ยำยตัวเฉลี่ย 0.55%, ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เผยว่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) 
เดือน มิ.ย. 62 ติดลบ 5.54% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำรขยำยตัวติดลบต่ ำสุดในรอบ 29 เดือน เนื่องจำกได้รับผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำโลกท่ีชะลอต่อเนื่อง 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่ำเศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย. ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยกำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตัวในอัตรำชะลอลงในเกือบทุกหมวด ในขณะที่เครื่องช้ีกำรลงทุนภำคเอกชนหดตัว และกำรใช้จ่ำยภำครัฐหดตัว
ทั้งรำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยลงทุน ด้ำนกำรส่งออกสินค้ำ กำรน ำเข้ำสินค้ำ และกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมหดตัวต่อเนื่อง ส ำหรับภำคกำร
ท่องเที่ยวขยำยตัวเล็กน้อยจำกนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นส ำคัญ ส่วนนักท่องเที่ยวจีนยังหดตัว, ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่ำดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ก.ค. อยู่ท่ีระดับ 49.1 ลดลงจากเดือน มิ.ย. ซ่ึงอยู่ทีร่ะดับ 49.4  

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยว่ำ ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 47.1 ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 16 
เดือน หรือนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 โดยดัชนีทุกรำยกำรปรับลดลง เช่น ดัชนีเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 46.3 ลดลงจำก 46.8, กำรบริโภคอยู่ท่ี 47.2 
ลดลงจำก 47.6, กำรลงทุนอยู่ท่ี 46.0 ลดลงจำก 46.4 และกำรจ้ำงงำนอยู่ท่ี 45.5 ลดลงจำก 45.9 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 
โดยในระหว่ำงสัปดำห์นั้น เงินบำทกลับมำอ่อนค่ำลงหลังผลกำรประชุมเฟด โดยเงินบำทแข็งค่ำขึ้นช่วงต้นสัปดำห์ท่ำมกลำงแรงซื้อเงินดอลลำร์ฯ 
ที่ชะลอลงระหว่ำงที่ตลำดรอติดตำมผลกำรประชุมเฟดและกำรเจรจำกำรค้ำสหรัฐฯ-จีน แต่อย่ำงไรก็ดี เงินบำทพลิกกลับมำอ่อนค่ำลงช่วงสั้นๆ 
หลังจำกที่ถ้อยแถลงของประธำนเฟดยังไม่สะท้อนถึงโอกำสของกำรปรับลดดอกเบี้ยในครั้งต่อไป แม้เฟดจะมีกำรปรับลดดอกเบี้ยในกำรประชุม
รอบล่ำสุดก็ตำม ส่วนในช่วงปลำยสัปดำห์ เงินบำทอ่อนค่ำลงช่วงสั้นๆ สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภำคท่ำมกลำงสัญญำณตึงเครียดของสงครำม
กำรค้ำ แต่ลดช่วงติดลบกลับมำได้เกือบท้ังหมด ก่อนกำรรำยงำนตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรของสหรัฐฯ 

 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่369 ประจ าวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภำวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อในเดือนก.ค. อยู่ท่ี 103.00 ขยายตัว 0.98% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

• เศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย. ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนจากอุปสงคท์ั้งในและต่างประเทศ 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน มิ.ย. 62 ติดลบ 5.54% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจในเดือน ก.ค. อยู่ท่ีระดับ 49.1 ลดลงจากเดือน มิ.ย. ซ่ึงอยู่ทีร่ะดับ 49.4 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน มิ.ย. อยู่ท่ีระดับ 47.1 ซ่ึงต่ าสุดในรอบ 16 เดือน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในปัจจุบัน
อยู่ท่ีระดับ 2.00-2.25%, กระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ำดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1% 
เมื่อเทียบรำยเดือน หลังจำกเพิ่มขึ้น 0.1% เช่นกันในเดือน พ.ค., ผลส ำรวจของสถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM) ระบุว่ำดัชนีภาคการ
ผลิตของสหรัฐในเดือน ก.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.2 จำกระดับ 51.7 ในเดือน มิ.ย. 

สหภาพยุโรป: มำร์กิตเผยว่ำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 
46.5 จำกระดับ 47.6 ในเดือน มิ.ย. 

ประเทศจีน: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) รำยงำนว่ำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 49.7 
เพิ่มขึ้นจำกเดือน มิ.ย. ที่ระดับ 49.4, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 53.7 ลดลงจำกระดับ 54.2 ในเดือน 
มิ.ย., ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนในช่วงคร่ึงปีแรกปรับตัวลง 2.4% เมื่อเทียบเป็นรำยปี 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของญี่ปุ่น เผยว่ำยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 0.5% 
เมื่อเทียบเป็นรำยปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. หดตัวลง 3.6% เมื่อเทียบเป็นรำยเดือน, กระทรวงกิจกำรภำยในประเทศและกำร
สื่อสำรของญี่ปุนเผยว่ำอัตราว่างงานในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.3% จำกระดับ 2.4% ในเดือน พ.ค. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 62 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. ที่ระดับ 55.66 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 0.54 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิด
เป็น 0.5% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยสัญญำน้ ำมันดิบลดลงหลังจำกมีควำมเคลื่อนไหวของ ปธน. ทรัมป์ ท ำให้นักลงทุนกังวล
ว่ำสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อมำกขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและควำมต้องกำรใช้น้ ำมัน นอกจำกนั้นสัญญำ
น้ ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันหลังจำก EIA เผยว่ำกำรผลิตน้ ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 สิงหาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจดัซื้อ (PMI) ภำคบริกำรขั้นสุดท้ำยเดือน ก.ค., ดชันีภำคบริกำรเดือน มิ.ย., สต็อก
สินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือน มิ.ย. 

• สหภาพยุโรป: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคบริกำรขั้นสุดท้ำยเดือน ก.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนเดือน มิ.ย., ดัชนีชี้น ำเศรษฐกิจเดือน มิ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วน
บุคคล (PCE) ในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1%, ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ก.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.2 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.5 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ค. อยูท่ี่ระดับ 49.7, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการ
เดือน ก.ค. อยูท่ี่ระดับ 53.7, ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนในช่วงคร่ึงปีแรกปรับตัวลง 2.4% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 0.5%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.หดตัวลง 3.6%, อัตรา
ว่างงานในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.3% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


