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ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% 
ต่อปี เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิม และต่ำกว่าระดับศักยภาพ จากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่
การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเดิม ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย ซึ่ง
เป็นผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน กนง. ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 62 เหลือ 2.5% 
(จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2.8%) ส่วนปี 63 ปรับลดประมาณการเหลือ 2.8% (จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.3%) เนื่องจากภาคการ
ส่งออกสินค้าหดตัวและฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยประเมินส่งออกปี 62 คาดว่าจะติดลบ 3.3% ส่วนปี 63 คาดว่าการส่งออกขยายตัว 0.5% 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า 
ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 62 มีจำนวนรวม 1,879,502 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.95% ในขณะที่ยอด
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในช่วง 11 เดือนแรกของปี 62 มีจำนวนรวม 981,838 คัน ลดลง 6.07% จากระยะเวลาเดียวกันปีก่อน คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 508,371 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.14% ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในช่วง 11 เดือนแรกปี 
62 มีจำนวนรวม 918,267 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.1% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.17 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 
โดยค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งสัปดาห์ เริ่มจากอ่อนค่าช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนการประชุม กนง. ซึ่งมีจุดสนใจอยู่ที่การ
ทบทวนประมาณการเศรษฐกิจและสัญญาณดอกเบี้ยในปีหน้า อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ แม้ว่า กนง. จะมี
มติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยไว้ที่ระดบัเดิมตามที่ตลาดคาด เนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ กลับมาเผชิญแรงขาย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ปลอดภัย (ทั้งเงินเยนและเงินบาท) หลัง ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ถูกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติถอดถอนจากตำแหน่ง ประกอบกับมีปัจจัยลบ
เพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด อาทิ ยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ย. และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟด
สาขาฟิลาเดลเฟียเดือน ธ.ค.  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. กนง. มีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% ต่อปี 

• กนง. ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 62 เหลือ 2.5% ส่วนปี 63 ปรับลดประมาณการเหลือ 2.8% 

• ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 62 มีจำนวนรวม 1,879,502 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
5.95% ในขณะที่ยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในช่วง 11 เดือนแรกของปี 62 มีจำนวนรวม 981,838 คัน ลดลง 
6.07% จากระยะเวลาเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 508,371 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
7.14% ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในช่วง 11 เดือนแรกปี 62 มีจำนวนรวม 918,267 คัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 1.1% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.17 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.2 จากระดับ 52.0 ในเดือน พ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในไตรมาสที่ 
3/62 ลดลงสู่ระดับ 1.241 แสนล้านดอลลาร์ฯ จากระดับ 1.252 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที ่2/62 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. อยู่ที่
ระดับ 50.6 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน พ.ย., สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนในเดือน 
พ.ย. เพ่ิมขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน ต.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ายอดค้าปลีกเดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี, สำนักงานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าราคาบ้านในเมืองขนาดใหญ่ของจีนในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.5% 
จากอัตราการขยายตัวในเดือน ต.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าประเทศญี่ปุ่นขาดดุลการค้าในเดือน พ.ย. เป็นมูลค่า 8.21 หมื่นล้านเยน (749 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ ยอดส่งออกของญี่ปุ่นลดลง 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าลดลง 15.7%, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผย
ว่าในเดือน ก.ย. ภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นถือครองสินทรัพย์ด้านการเงินลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายปี ทีร่ะดับ 1,864 ล้านล้านเยน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 63 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค. ที่ระดับ 60.44 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนีร้าคาน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุนจากความเช่ือมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ และการ
ตัดสินใจของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตรที่จะปรับลดกำลังการผลิตลงอีก 500,000 บาร์เรล/วัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 ธันวาคม 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ธ.ค. จากเฟด
สาขาริชมอนด์ 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ต.ค., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
52.2, ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในไตรมาสที่ 3/62 ลดลงสู่ระดับ 1.241 แสนล้านดอลลาร์ฯ 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 50.6, ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 1%YoY 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 8%YoY, ราคาบ้านในเมืองขนาดใหญ่ของจีนในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 0.6%MoM 

• ประเทศญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าในเดือน พ.ย. เป็นมูลค่า 8.21 หมื่นล้านเยน, ยอดส่งออกของญี่ปุ่นลดลง 7.9%, ยอดนำเข้า
ลดลง 15.7%, ในเดือน ก.ย. ภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่นถือครองสินทรัพย์ด้านการเงินลดลง 0.6%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


