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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/62 ขยายตัว 
2.3% (YoY) ส่งผลทำให้คร่ึงแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.6% (YoY) ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายหลายด้าน 
โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการทั้งในปีนี้และปีหน้า โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 62 เริ่มเห็นแนวโน้มถูกผลกระทบจากหลายปัจจัยทำ
ให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ทั้งจากเศรษฐกิจโลก มาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนทางการเงิน รวมถึงปัจจัยภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณ
ชะลอตัว, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 21,205 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ สรอ.  ขยายตัว 4.28% ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 21,094.6 ล้านเหรียญดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัว 1.67% และได้ดุลการค้า 110.4 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. และทำให้ 7 เดือนแรกปี 62 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 
144,175.6 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ติดลบ 1.91% มียอดนำเข้ามูลค่า 140,122 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ติดลบ 1.81% และได้ดุลการค้า 
4,053.6 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ส.ค. 62 มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.) ตามที่ ครม.
เศรษฐกิจเห็นชอบ จำนวน 3 มาตรการ วงเงินรวม 316,813 ล้านบาท แบ่งออกเป็น งบฯกลาง 40,000 ล้านบาท วงเงินจากกองทุนประชารัฐ 
20,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อ 207,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยประสบภัยแล้ง 13 จังหวัด 
จำนวน 909,040 ราย ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (2) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
เพื่อกระตุ้น การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.) และ (3) มาตรการลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (on-top) ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.70 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นจนถึงช่วงกลางสัปดาห์ สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ขณะที่
เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงกดดันจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับตวัลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรัฐฯ ท้ังนี้ 
แม้นักลงทุนต่างชาติจะมีสถานะขายสุทธิในตลาดพันธบัตรและตลาดหุน้ไทยในระหว่างสัปดาห์ แต่เงินบาทก็ยังคงสามารถแข็งค่าได้ต่อเนื่องจนถึง
ช่วงปลายสัปดาห์   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 

 

ปีที่ 7 ฉบับที ่372 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที ่2/62 ขยายตัว 2.3% (YoY) ส่งผลทำให้ครึ่งแรกของปี 2562 
เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.6% (YoY)  

• การส่งออกในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 21,205 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ.  ขยายตัว 4.28% ส่วนนำเขา้มีมูลค่า 21,094.6 ล้าน
เหรียญดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 1.67% และได้ดุลการค้า 110.4 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ.  

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ส.ค. 62 มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.) ตามที ่
ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบ จำนวน 3 มาตรการ วงเงินรวม 316,813 ล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.70 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ส.ค. 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.9 หลังจากแตะระดับ 52.6 ในเดือน ก.ค., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้าน
มือสองในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 2.5% สู่ระดับ 5.42 ล้านยูนิต จากระดับ 5.29 ล้านยูนิตในเดือน มิ.ย. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบ้ืองต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. ปรับตัว
ขึ้นสู่ระดับ 51.8 จากระดับ 51.5 ในเดือน ก.ค., สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าดัชนรีาคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 
เพ่ิมขึ้นที่ระดับ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ซึ่งชะลอตัวจากระดับ 1.3% ในเดือน มิ.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เผยว่าดชันีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี, สมาคมแฟรนไชส์ของญี่ปุ่น (JFA) เปิดเผยว่ายอดขายของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ลดลง 2.5% เมื่อเทยีบรายปี, 
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าเดือน ก.ค. ที่ระดับ 2.496 แสนล้านเยน, ยอดส่งออกในเดือน ก.ค. ลดลง 1.6% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 6.64 ล้านล้านเยน ขณะทีย่อดนำเข้าเดือน ก.ค. ลดลง 1.2% สู่ระดับ 6.89 ล้านล้านเยน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. ที่ระดับ 54.17 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจากถูกกดดันจากการที่สภาแห่งรัฐของจีนประกาศว่า จีนจะ
เรียกเก็บภาษี 5-10% จากสินค้านำเข้าของสหรัฐวงเงิน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยจะมีผลบังคับใช้ 2 รอบคือในวันท่ี 1 ก.ย. และ 15 ธ.ค. โดย
นักลงทุนได้เทขายสัญญาน้ำมันออกมาท่ามกลางความวิตกว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน จะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันท่ัวโลกลดลง 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 สิงหาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ค., ราคาบ้านเดือน มิ.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคเดือน ส.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่2/2562 (ประมาณการครั้งที่ 2) 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน  มิ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ส.ค. ปรับตัวลงสู่
ระดับ 50.9, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 2.5% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
51.8, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้นที่ระดับ 1% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6%, ยอดขายของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ลดลง 
2.5%, ยอดขาดดุลการค้าเดือน ก.ค. ที่ระดับ 2.496 แสนล้านเยน, ยอดส่งออกในเดือน ก.ค. ลดลง 1.6%, ยอดนำเข้าเดือน ก.ค. 
ลดลง 1.2% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


