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นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้า
ไทยประจำเดือน ก.ย. 62 อยู่ที่ระดับ 46.2 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 62 และต่ำสุดในรอบ 21 เดือนที่ได้มีการสำรวจ
มา เนื่องจากสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศยังกังวลผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน, ปัญหา BREXIT, ความขัดแย้งประเทศคู่ค้าสำคัญที่มี
ผลต่อการส่งออกของไทย, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
เดือน ก.ย. 62 อยู่ที่ระดับ 92.1 ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศ
ชะลอตัว โดยเฉพาะปัญหาสงครามการค้ารวมถึงค่าบาทแข็งกระทบกับทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ภาคการท่องเที่ยว  

นายอุตตม สาวนายน รมว. คลัง เผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปเร่งศึกษาและจัดทำมาตรการ
กระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบไว้ในที่ประชุม ครม. โดยแนวทางเบื้องต้น
จะเป็นมาตรการส่งเสริมให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง หรือส่งเสริมให้มีการซื้อบ้านหลังแรก แต่จะไม่เน้นการส่งเสริมที่อยู่อาศัยระดับบน 
หรือซื้อเพื่อนำไปลงทุนหรือการเก็งกำไร, นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ส.อ.ท. ปรับลดประมาณการยอดผลิตรถยนต์ใหม่ในปี 62 ลงเหลือ 2 ล้านคัน ลดลง 1.5 แสนคัน จากเดิม 2.15 
ล้านคัน ซึ่งน้อยกว่ายอดผลิตปี 61 ที่ผลิตได้ 2.16 ล้านคัน  แบ่งเป็นผลิตเพื่อส่งออกคาดไว้ 1 ล้านคัน ลดลง 1 แสนคัน จากเดิมคาดไว้ 1.1 
ล้านคัน ลดลงจากปีก่อนผลิตที่ 1.14 ล้านคัน เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ทำให้เศรษฐกจิโลก
ชะลอตัว และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศคาดผลิต 1 ล้านคัน ลดลง 50,000 คัน จากเดิม 1.05 ล้านคัน ลดลงจากปีก่อนที่ผลิต 1.02 ล้าน
คัน จากสถานการณ์น้ำท่วมและความเข้มงวดการอนุมัติสินเช่ือ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปดิที่ 30.29 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทแข็งค่าเข้าใกล้ระดับ 30.25 บาทต่อดอลลารฯ์ อีกครั้ง โดยคา่เงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ ในช่วงต้น-กลาง
สัปดาหส์อดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอ่ืนๆ ในภูมิภาคท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโนม้การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรกด็ี ค่าเงิน
บาทได้ดดีตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่
คาด ซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ทีเ่ฟดจะปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในการประชุม FOMC ช่วงปลายเดือน ต.ค. นอกจากนั้น
สัญญาณบวกของข้อตกลง BREXIT ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันเงินดอลลาร์ฯ เพิ่มเตมิด้วยเช่นกัน 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ปีที่ 7 ฉบับที ่380 ประจำวันที่ 21 ตลุาคม 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยประจำเดือน ก.ย. 62 อยู่ท่ีระดับ 46.2 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 62 อยู่ท่ีระดับ 92.1 ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน 

• สศค. กำลังเร่งศึกษาและจัดทำมาตรการกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 

• ส.อ.ท. ปรับลดประมาณการยอดการผลิตรถยนต์ใหมใ่นปี 62 ลงเหลือ 2 ล้านคัน ลดลง 1.5 แสนคัน จากเดิม 2.15 ล้าน
คัน ซ่ึงน้อยกว่ายอดผลิตปี 61 ที่ผลิตได้ 2.16 ล้านคัน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.29 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่าขึน้เลก็นอ้ยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวนัศุกร์ที่ 11 ต.ค. 



 

- 2 - 

Weekly Review 

 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. ลดลง 0.3% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน, 
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเผยว่าความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 3 จุด สู่ระดับ 71, ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.ย. ลดลง 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งในเดือน ส.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 3/62 ขยายตัว 
6.0%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. ขยายตัว 5.8%YoY, ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 7.8%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%YoY ซึ่งสูงกว่าเดือน ส.ค. ที่ขยายตัว 2.8%YoY, กระทรวงการคลังของจีนเผยว่ารายได้ด้านการคลัง
ทั้งหมดของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 62 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3.3%YoY สู่ระดับ 15.07 ล้านล้านหยวน 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ก.ย. ปรับตัว
ขึ้น 0.3%YoY 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.66% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ต.ค. ที่ระดับ 53.78 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.92 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.66% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนีส้ัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงเนื่องจากความวิตกกังวลว่าอุปสงค์ในตลาดน้ำมันจะลดลง 
ท่ามกลางความกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงของประเทศจีน จะทำให้ความต้องการ
น้ำมันดิบลดลง และจะส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมัน นอกจากนั้นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ยังได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัว
ของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 62 ลงสู่ระดับ 0.98 ล้านบาร์เรล/วัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 ตุลาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค.จากเฟดริชมอนด์, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน
เดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ต.ค. จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ต.ค. จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. ลดลง 0.3%, ความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 3 จุด สู่ระดับ 71, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.ย. ลดลง 0.4% 

• ประเทศจีน: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/62 ขยายตัว 6.0%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 
ขยายตัว 5.8%, ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.8%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 3%YoY, 
รายได้ด้านการคลังทั้งหมดของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 62 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3.3%YoY 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 0.3%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.66% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


