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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.32% เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ลดลง 6.39% (และลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5) ราคาอาหารสดที่ชะลอตัวลง 
5.11% ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 9 เดือนของปีนี้เพิ่มขึ้น 0.81% ในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับลดคาดการณ์เงิน
เฟ้อทั้งปี 62 ใหม่อีกครั้งจากเดิมที่คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 0.7-1.2 % (มีค่ากลางอยู่ที่ 1%) ลดลงเหลือ 0.85% โดยมี
กรอบคาดการณ์อยู่ในช่วง 0.7-1.0% บนสมมุติฐานเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.7-3.2% ราคาน้ำมันดูไบเฉลี่ย 60-70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ
อัตราแลกเปลี่ยน 30.50 -31.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
เตรียมเสนอให้ ครม.เศรษฐกิจ พิจารณาเห็นชอบการจัดโครงการไทยแลนด์แกรนด์เซล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปลายปี  
โดยร่วมมือกับบรรดาห้างร้านต่างๆ ลดราคาสินค้าและบริการเป็นพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เร่งวางแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/62 โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัว
ขับเคลื่อน พร้อมกับขยายโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ให้ครอบคลุมไปยังเศรษฐกิจชุมชน, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ 
รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 โดยจะดำเนินการเร่งรัดการจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางท่ีได้รบัสิทธิ์รอบแรกในวันท่ี 1-15 พ.ย. โดย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,278 ล้านบาท และจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันจันทร์ที่ 7 ต.ค. และหากไม่ทันก็จะนำเสนอ ครม.ใน
สัปดาห์ต่อไป 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.43 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 
โดยค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากอ่อนค่าลงในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ตามการอ่อนค่าของสกุลเงินในภูมิภาค และแรง
ขายสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางความกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้า สถานการณ์ BREXIT และสัญญาณการชะลอตัวของภาคการผลิตใน
สหรัฐฯ และยูโรโซน นอกจากนั้นสถานะขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ก็เป็นปัจจัยลบต่อเงินบาทด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิก
กลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ หลังจากเงินดอลลาร์ฯ ยังคงเผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ตอกย้ำทิศทาง
ชะลอตัว เช่น การจ้างงานภาคเอกชน และดัชนี ISM ภาคบริการในเดือนก.ย.   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 

 

ปีที่ 7 ฉบับที ่378 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ย. เพ่ิมขึ้น 0.32% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี่อน ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในช่วง 9 เดือนของปีนี้เพ่ิมขึ้น 0.81% 

• กระทรวงการท่องเท่ียวฯ เตรียมเสนอให้ ครม.เศรษฐกิจ พิจารณาเห็นชอบการจัดโครงการไทยแลนด์แกรนด์เซล 

• กระทรวงเศรษฐกิจเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/62 และขยายโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 2 

• คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.43 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
50.9 จากระดับ 50.7 ในเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1 จากระดับ 
50.3 ในเดือน ส.ค., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) ระบุดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ก.ย. ดิ่งลงสู่ระดับ 
47.8 จากระดับ 49.1 ในเดือน ส.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ส.ค. เพ่ิมขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดอืน 
หลังจากทรงตัวในเดือน ก.ค., คำสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ส.ค. ลดลง 0.1% หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือน ก.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลงสู่
ระดับ 50.1 จากระดับ 51.9 ในเดือน ส.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 49.8 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 49.5 ในเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 53.7 ลดลงเล็กน้อยจาก
ระดับ 53.8 ในเดือน ส.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. หดตัวลง 1.2%MoM 
หลังจากท่ีปรับตัวข้ึน 1.3% ในเดือน ก.ค., กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าอัตราว่างงานในเดือน ส.ค. ยังคงทรง
ตัวท่ีระดับ 2.2% 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ต.ค. ที่ระดับ 52.81 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.1 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
5.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงเนื่องจากมีสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบของ
สงครามการค้าอาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดน้อยลงด้วย นอกจากน้ีตลาดยังได้รับแรงกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.1 ล้าน
บาร์เรล ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-14 ตุลาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ส.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย., ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ส.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือน, ดุลบัญชี
เดินสะพัดเดือน ส.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.9, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1, ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ก.ย. ดิ่งลงสู่
ระดับ 47.8, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ส.ค. เพ่ิมขึ้น 0.1%, คำสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ส.ค. ลดลง 0.1% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.1 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 49.8, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
เดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 53.7 

• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. หดตัวลง 1.2%MOM, อัตราว่างงานในเดือน ส.ค. ยังคงทรงตัวท่ีระดับ 2.2% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


