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ช่วงวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออกธ.ค. 61 หดตัวร้อยละ 1.72 สินค้าเกษตรยังคงได้รับผลกระทบ
คาดปี 62 เอกชนออกหุน้ กู้ 7.5 - 8.5 แสนล้านบาท
แบงก์ชาติคุมรถแลกเงินเริ่มกพ.นี้
คปภ.หนุนคุมเข้ม'ค่ายา-เวชภัณฑ์'สกัดขึน้ เบี้ยประกัน
ผวา!ทุนจีนทิ้งอสังหาฯไทย หลังนายหน้าโก่งราคาสูงลิบ
นายกฯชี้กลางปีม'ี รัฐบาลใหม่' กกต.เคาะเลือกตั้ง 24 มี.ค.
แผน'พีดีพ'ี บูม'โรงไฟฟ้าก๊าซ' กพช.อนุมัติกาลังผลิตใหม่ 5.6 หมื่นเมกะวัตต์
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.6894 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ม.ค.

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เปิดเผยถึง การส่งออกในเดือน ธ.ค. 2561 มีมูลค่า
ส่งออก 19,381.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เมื่อคิด
เป็นเงินบาทมีมูลค่า 633,803 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว, ผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงแนวโน้มการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และการส่งออกไปตลาดสาคัญส่วนใหญ่มีแนวโน้มชะลอตัว
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย เผยว่า ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยปี 61 ยังคงเติบโตได้ดีมีมูลค่าคงค้างรวมทะลุ 13 ล้านล้านบาท เป็นครั้งแรก
โดยเพิ่มขึ้น 11.5% จาก 11.71 ล้านล้านบาท ในปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 13.06 ล้านล้าน ทั้งนี้ในส่วนปี 62 ประเมินว่า มูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชน
ระยะยาว จะมีประมาณ 7.5-8.5 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มียอดออกตราสารหนี้สูงถึง 8.78 แสนล้านบาท
นำงวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทยไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.จะออกเกณฑ์กากับ
ดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นประกัน (สินเชื่อรถแลกเงิน) เพราะยังไม่มีหน่วยงานกากับดูแลชัดเจน และมีข้อร้องเรียนจากประชาชนจานวนมากเรื่องการ
คิดดอกเบี้ยแพงเกินไป แนวทางปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งขณะนี้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะประกาศในสิ้นเดือนมกราคมนี้ และ
บังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้
คปภ.มั่นใจคุม"ค่ายา- เวชภัณฑ์" ส่งผลดีต่อเบี้ยสุขภาพ ดึงการปรับขึ้นเบี้ยประกันไม่ขึ้นเร็วตาม ค่ ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เผยปัจจุบัน
อัตราความเสียหายประกันสุขภาพสูงถึง 70-75% ส่งผลหลายบริษัทจ่อขยับค่าเบี้ย
"จูเหว่ย" แนะไทยจริงใจ อย่าโก่งราคาขายอสังหาฯคนจีน เผยอสังหาฯไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 ความนิยมจากผู้ซื้อชาวจีน อันดับ 4 ที่จีนเข้ามา
ลงทุน มูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ กรุงเทพฯยังเป็นพื้นที่น่าลงทุนอันดับ 1
กกต.กาหนดวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.ทันที หลังพ.ร.ฎ.ฯ ประกาศในราชกิจจาฯให้มีผลทันที 4-8 ก.พ.รับสมัคร ส.ส.เขต ยื่นส.ส.บัญชีรายชื่อ
แจ้งรายชื่อ บุคคลที่เสนอเป็นนายกฯ มั่นใจประกาศ รับรองผลทันกาหนด 60 วัน ขณะที่ รัฐบาลออกแถลงการณ์ขอทุกฝ่าย รักษาความสงบเหมือนห้วง
4 ปีที่ผ่านมา ชี้กลางปีนี้ได้รัฐบาลใหม่
กพช.อนุมติพีดีพี ฉบับใหม่ เพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้า 5.6 หมื่นเมกะวัตต์ในปี 2580 เน้นโรงไฟฟ้าก๊าซครองสัดส่วนถึง 53% กด"ถ่านหิน"เหลือแค่
12% เปิดเอกชนยื่นเจรจาสร้างโรงไฟฟ้า ใหม่ภาคตะวันตก 1,400 เมกะวัตต์ ย้าค่าไฟต้องถูกลง พร้อมอนุมัติต่อสัญญาซื้อไฟเอสพีพี 25 ราย
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ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ 31.689 บำท/ดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. ที่ผ่ำนมำ
โดยค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์จากการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ไทย แต่กลับอ่อนค่าในช่วง
ปลายสัปดาห์หลังจากที่มกี ารประกาศตัวเลขการส่งออกของไทยที่ต่ากว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อสิ้นสัปดาห์มคี ่าใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: PMI รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.5
 สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน ในเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.7
 ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกของจีนในเดือน ธ.ค. 2561 ขยายตัว 8.2, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 2561 ขยายตัว 5.7%
เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อหัวในจีนในปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2% เทียบรายปี
 ประเทศญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าปี 2561 อยู่ที่ระดับ 1.20 ล้านล้านเยน, ยอดนาเข้าปรับตัวขึ้น 9.7%, ยอดส่งออกที่
ปรับตัวขึ้นเพียง 4.1%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิต และภำคบริกำรเบื้องต้นของสหรัฐ ในเดือน
ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.5 หลังจากแตะระดับ 54.4 ในเดือน ธ.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซน ในเดือน ม.ค.
ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.7 โดยลดลงจากระดับ 51.1 ในเดือน ธ.ค.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้ำปลีกของจีนในเดือน ธ.ค. 2561 ขยำยตัว 8.2% เมื่อเทียบเป็นรำยปี,
กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือน ธ.ค. 2561 ขยำยตัว 5.7% เมื่อเทียบเป็นรำยปี , ยอดกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคต่อหัวในจีนในปี 2561
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2% เทียบรำยปี แตะ 19,853 หยวน (2,877 ดอลลาร์สหรัฐ)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นมียอดขำดดุลกำรค้ำปี 2561 อยู่ที่ระดับ 1.20 ล้ำนล้ำนเยน หรือประมาณ
1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดนำเข้ำปรับตัวขึ้น 9.7% เมื่อเทียบรำยปี แตะที่ระดับ 82.69 ล้านล้านเยน และยอดส่งออกที่ปรับตัวขึ้นเพียง
4.1% แตะที่ระดับ 81.49 ล้านล้านเยน
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี .ค. 62 ปิ ดตลาดเมื่ อวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. ที่ระดับ 53.69 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรั บตัวลดลง 0.11 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 0.9% เมื่อเทียบกั บ ราคาปิดเมื่อ วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. สัญญาน้ามัน ดิบปิดบวกติดต่ อกัน 2 วันสุดท้ ายของสัปดาห์ หลังจากสหรั ฐ
ขู่ว่าจะคว่าบาตรการส่งออกน้ามันของเวเนซุเอลา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานน้ามันตึงตัวในตลาดโลก ทั้งนี้สานัก งาน
สารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ามันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้น 8 ล้านบาร์เรล ทาให้ตลอดทั้งสัปดาห์สัญญาณ
น้ามันดิบปรับตัวลดลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562)





สหรัฐ : การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.จากคอนเฟอเรนซ์บอร์ด, ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนม.ค.
สหภาพยุโรป: ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนม.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค., อัตราว่างงานเดือนธ.ค.
ญีป่ นุ่ : การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.
จีน : การเปิดเผยตัวเลขกาไรภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนม.ค.จาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)
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