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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

เลือกตั้งอุ้มดัชนีเชื่อมัน่ ลงทุนร้อนแรง
ปัจจัยลบส่งออกไตรมาส 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเล็งใช้ “4 สกุลเงินท้องถิน่ ” แก้บาทแข็ง
ครัวไทยแบกหนี้อ่วม
สรรพากรปลดล็อกบัญชีเดียวรายย่อย
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.8257 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดหุ้นเดือน มี.ค. ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (พ.ค.)
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 130.68 ซึ่งสูงสุดในรอบ 10 เดือน นับจาก พ.ค. 61 โดยอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบ 5 เดือน เนื่องจาก
นักลงทุนเชื่อมั่นเรื่องการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งเป็นปัจจัยหลัก และเศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโตที่ดี แต่ต้องติดตามผลการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน,
เสถียรภาพรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง อาจเป็นปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่น
ลุ้นส่งออกไตรมาส 1 ติดลบ 1.8% บาทแข็ง-ปิดน่านฟ้าทาส่งออกทางอากาศป่วน สภาผู้ส่งออกฯโร่พบ ธปท. แก้ปัญหาค่าเงินบาท
เตรียมปลดล็อกส่งออกสกุลเงินท้องถิ่น 4 ประเทศ ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า การที่ค่าเงินบาทมีความผันผวนส่วนหนึ่งมาจาก current account และ
การเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หากมีการแทรกแซงค่าเงินมากจนทาให้ “ค่าเงินไม่มีความผันผวน” จะส่งผลให้นักลงทุนเอาเงินเข้ามาพัก
ในไทยส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่าเดิม สาหรับเครื่องมือทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนของมาตรการใช้ local
currencies นั้น ทาง ธปท.แจ้งว่าได้สนับสนุนให้มีการ invoicing เป็นเงินบาทและเงินตราสกุลท้องถิ่น (home currency) โดยได้ทาข้อตกลงให้
ดาเนินการร่วมกัน อาทิ หยวน (ทุกมณฑล) มาเลเซียนริงกิต อินโดนีเซียนรูเปียห์ และญี่ปุ่นเยน โดยที่สามารถแปลงค่าเงินเป็นเงินบาทได้ทันที
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการสารวจศึกษาปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนไทยและนัยเชิงนโยบาย พบว่ากลุ่มครัวเรือน
ที่มีหนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มีหนี้แล้วมีปัญหากับมีหนี้แต่ไม่มีปัญหา โดยกลุ่มที่มีหนี้แล้วมีปัญหามีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้
โดยค่าใช้จ่ายประจา เช่น ค่าโทรศัพท์ (สูงกว่า 135%) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สูงกว่า 275%) และค่าใช้จ่ายไม่ประจา เช่น ค่าซ่อมรถ (สูงกว่า 631%)
รายงานระบุว่า การตั้งคลินิกแก้หนี้จะขาดประสิทธิผลและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน หากภาคครัวเรือนไม่สามารถรักษาวินัยทางการเงินที่
เกิดจากรายจ่ายที่ไม่เพียงพอกับรายได้ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่จาเป็นและเกินฐานะ หรือขาดการวางแผนทางการเงิน
นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานคณะทางานเพื่อส่งเสริม SMEs บัญชีเดียว เปิดเผยว่า กกร.ได้ยื่นข้อเสนอมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการเอส
เอ็มอีเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวเสนอต่อกรมสรรพากร เพื่อหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศ โดยมาตรการที่จะเสนอพิจารณา คือ การยกเว้นเบี้ยปรับและ
ลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเงินเพิ่ม ผู้ประกอบการสามารถออกใบกากับภาษีขายได้โดย ไม่ต้องระบุชื่อผู้ซื้อหรือผู้ขายได้ และช่วยอานวยความสะดวกหรือ
ให้สิทธิประโยชน์สาหรับผู้จดแจ้งบัญชีเดียวแล้ว ล่าสุดกรมสรรพากรได้ทาการตอบรับมาตรการของ กกร.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะดาเนินการออก
พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความผิดทางอาญาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.8257 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมาที่อยู่ที่
ระดับ 31.6218 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าสุดในรอบ 2 เดือน จากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาด
โดยเฉพาะดัชนีภาคบริการทีเ่ พิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือน และสถานการณ์การมีงานทาดีขึ้น ผนวกกับค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนลงตามการเก็งกาไรของ
นักค้าเงิน
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ขาดดุลการค้า 6.210 แสนล้านดอลลาร์ในปี 61, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของ
สหรัฐในเดือน ก.พ. ดีดตัวสู่ระดับ 56.0
 สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจักรในเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 51.3
 ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน ก.พ. ร่วงลง 20.7% และยอดนาเข้าลดลง 5.2%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
ของจีนในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 51.1
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นแตะที่ระดับ 6.004 แสนล้านเยน, การใช้จ่ายของภาคครัวเรือน
เดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 2%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.55% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสหรัฐขาดดุลการค้า 6.210 แสนล้านดอลลาร์ในปี 61 หลังจากที่ขาดดุลการค้า 5.523
แสนล้านดอลลาร์ในปี 60, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.พ. ดี ดตัวสู่ ระดับ 56.0
จากระดับ 54.2 ในเดือน ม.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจักรในเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 51.3
จากระดับ 50.1 ในเดือน ม.ค.
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีนรายงานยอดส่งออกเดือน ก.พ. ร่วงลง 20.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.3524 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขณะที่ยอดนาเข้าลดลง 5.2% สู่ระดับ 1.3112 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนในเดือน ก.พ. ลดลง 13.5% แตะที่
ระดับ 2.6636 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ, มาร์กิตและไฉซินเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 51.1 ลดลง
จากระดับ 53.6 ในเดือนม.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นแตะที่ระดับ 6.004 แสนล้านเยน (5.4
พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ), กระทรวงกิ จการภายในและการสื่ อสารของญี่ ปุ่ นเปิ ดเผยการใช้ จ่ ายของภาคครั วเรื อนเดื อน ม.ค. ปรั บตั วขึ้ น 2%
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึนประมาณ 0.55% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. ที่ระดับ 56.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึน 0.27 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.55% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. ถึงแม้ตลอดทังสัปดาห์ตลาดน้ามันดิบ WTI จะปรับตัวเพิ่มขึนแต่นักลงทุนยังมีความวิตกต่อเศรษฐกิจ
โลกที่จะชะลอการขยายตัวและอุปสงค์ด้านพลังงานจะลดลง หลังจากสหรัฐเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่ต่้ากว่าคาด และจีนเปิดเผยยอดส่งออก
ทรุดตัวลง นอกจากนีธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี สู่ระดับ 1.1% จากเดิมที่คาดการณ์
ในเดือน ธ.ค .ปีที่แล้วว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 1.7%

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 มีนาคม 2562)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ธ.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ.,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน ก.พ.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ., การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) เดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค.-ก.พ.
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