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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 341 ประจาวันที่ 21 มกราคม 2562
พฤษภาคม 2557








ช่วงวันที่ 14-18 มกราคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

คลังเผย1ล้านคน พ้นความยากจน วางแผนฝึกอบรมเพิม่ ต่ออีก 6 เดือน
ธปท. เตรียบรับความเสี่ยงค่าเงินผันผวน
ธนารักษ์เล็งขึน้ ค่าเช่าที่เชิงพาณิชย์
ธนาคารโลกชี้เศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 3.8%
หวั่นสงครามการค้ากดส่งออกทรุด
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.68 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมต่ออายุโครงการอบรมฝึกอาชีพแก่ ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 6
เดือน ซึ่งจะหมดอายุโครงการราวเดือน มิ.ย.นี้ หลังจากที่โครงการก่อนหน้าประสบความสาเร็จในแง่การสร้างงานสร้างรายได้จนทาให้ผู้เข้าอบรมจานวน
ประมาณ 1 ล้านคน มีรายได้เพิ่มพ้นเส้นความยากจนที่ 3 หมื่นบาท ต่อปี โดยกระทรวงการคลังจะเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการในวันอังคารนี้
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานประเมินเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินไทย ปี 2561 ว่าระบบการเงินของไทยในปี
2562 มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลก หน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินทั้ง ธปท. สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้
ประสานความร่ วมมือกันในการจับสัญญาณและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่ างๆ ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่ อภาคเงิ น ของไทย รวมทั้งออกมาตรการดู แล
ในเชิ งป้ องกัน ไม่ ให้ ความเปราะบางในจุดหนึ่งลุกลามจนกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิ นได้ ซึ่ งอีกหลายประเทศทั่วโลก มีปั จจัยเสี่ ยงสาคั ญ
จากความไม่แน่นอนในทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก (G3) และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบต่อความผันผวนในตลาดการเงินโลกและกระแส เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 62 ได้ตั้งเป้าหมายจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่อยู่ที่ 9,000
ล้านบาท เนื่องจากเตรียมพิจารณาปรับขึ้นค่าเช่าที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ในส่วนของผู้เช่าที่กาลังหมดสัญญา ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 5% ของพื้นที่ทั้งหมด
ขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 1-2% ของราคาที่ดิน เพิ่มเป็น 3-4% ตามมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งจะทาให้มีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาไม่ต่ากว่า 600 ล้านบาท
นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจาประเทศไทยของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) เปิดเผยว่า จากรายงานตามติด
เศรษฐกิจไทยฉบับล่าสุดของเวิลด์แบงก์ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 62 จะเติบโต 3.8% และจะเติบโต 3.9% ในปี 63 ต้องจับตาความเสี่ยงจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอ จากผลกระทบสงครามการค้า แต่เศรษฐกิจภายในประเทศของไทยมีการเติบโตดีจากการลงทุน การบริโภคในประเทศ ต้องติดตาม
ปัจจัยทางการเมือง หากเกิดความไม่แน่นอน กระทบต่อบรรยากาศการลงทุน ทาให้แผนลงทุนของนักลงทุนชะลอลง
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยปี 2561 และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ เบื้องต้นประเมินว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวได้ประมาณ 4%
จากทั้งปีตั้งเป้าหมายขยายตัว 4.5% ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปีที่แล้วภาพรวมยังขยายตัวได้เป็นอย่างดี โดยมีปัจจัยหนุนสนับสนุน เช่น การ
ส่งออกและการท่องเที่ยว จึงทาให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ สศค.อยากเห็นการเติบโตที่ระดับ 4%
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ค่ า เงิ น บาทในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาปิ ดที่ 31.68 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็ ง ค่ า ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาปิ ด เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 11 ม.ค.
โดยค่าเงินบาทค่อยๆ แข็งค่าขึ้น และแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือนในช่วงกลางสัปดาห์ จากทั้งผลของตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ากว่า
ที่นักลงทุนคาดไว้ ผนวกกับนักลงทุนต่างชาติเข้าซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนีราคานาเข้าในเดือน ธ.ค. ปรับตัว
ลง 1.0% เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนีราคาส่งออกในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน
 ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดนาเข้าหดตัวลง 3.1% เทียบรายปี, ยอดเกินดุลการค้า
ของจีนในเดือน ธ.ค.อยู่ที่ระดับ 3.95 แสนล้านหยวน, ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น
แตะ 9.234 หมื่นล้านหยวน
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐาน
ในเดือน พ.ย. ปรับตัวลดลง 0.02%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ย., กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคานาเข้าในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลง 1.0% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดิ่งลง
1.9% ในเดือน พ.ย. นอกจากนี้ดัชนีราคาส่งออกในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 0.8% ในเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะทีย่ อดนาเข้า
หดตัวลง 3.1% เทียบรายปี ส่วนยอดเกินดุลการค้าของจีนในเดือน ธ.ค.อยู่ที่ระดับ 3.95 แสนล้านหยวน, กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC)
เปิดเผยยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นแตะ 9.234 หมื่นล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 24.9% เทียบรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น
0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี, รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ย. ปรับตัวลดลง 0.02% หลังจากที่ดีดตัวขึ้น 7.6%
ในเดือนต.ค.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. ที่ระดับ 53.80 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว เพิ่มขึ้น 2.21 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 4.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ม.ค. สัญญาน้ามันดิบ ปรับตัวขึ้นจากรายงานกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก)
ได้ปรับลดกาลังการผลิตน้ามันในเดือนธ.ค. ซึ่งทาให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ามันล้นตลาด นอกจากนี้ ภาวะการซื้อขายยังได้ แรงหนุน
หลังมีสัญญาณที่ดีว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจี นกาลังจะได้รับการคลี่คลายในเร็ววันนี้ ขณะเดียวกัน เบเกอร์ ฮิวจ์ เผยจานวน
แท่นขุดเจาะน้ามันรายสัปดาห์ในสหรัฐลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 มกราคม 2562)
 สหรัฐ : สต็อกน้ามันประจาสัปดาห์/จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์/ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย./ดัชนีราคาผูผ้ ลิต
(PPI) เดือนเม.ย./ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือนพ.ค.
 ญี่ปุ่น : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย./ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนมี.ค./ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมี.ค./
 จีน : ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือนเม.ย./การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเม.ย./ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน
เม.ย./ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนเม.ย./
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