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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

ปีที่ 6 ฉบับที่ 358 ประจาวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2557
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ท่องเที่ยวคาดรายได้ปี 62 โต 3.4 ล้านล้านบาท
แรงงานมีเฮ! อีอีซีต้องการ 5 หมื่นคน
รับมือสงครามการค้า พณ.งัดโอกาสในวิกฤติ-ธปท.ชี้ผลร้ายมากกว่าดีนัดหารือ 'กนง.'เดือนมิ.ย.นี้
หอการค้าลดเป้าจีดีพี 3.5%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.7026 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 62

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปีนี้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 8.85 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
5% จากปัจจัยบวก กระตุ้นการท่องเที่ยวคือการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าออนอาร์ไรวัล และกิจกรรมกระตุ้นตลาดอื่นๆ อาทิ งานเทศกาล เที่ยวเมืองไทย
ครั้งที่ 39 เทศกาลตรุษจีนทั้งในเมืองหลักและรอง บุรีรัมย์ มาราธอน เป็นต้น ททท. ยังคงเป้าหมายประมาณการจานวนและรายได้นักท่องเที่ยวปี 2562
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องเจอกับความเสี่ยง จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน (เทรดวอร์) รวมถึงค่าเงินบาทที่
มีแนวโน้มแข็งค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังคงคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม 3.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 41.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8%
สร้างรายได้ 2.24 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% และคนไทยเที่ยวไทย 171 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 5% สร้างรายได้ 1.15 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% ปัจจัย
หนุนจากภาพลักษณ์ด้าน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ทาให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น และมีส่วนสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงผลจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าออนอาร์ไรวัลถึงเดือนตุลาคมนี้สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทย
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ าการพั ฒนาแรงงาน
เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า ได้สอบถามผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซีและนักลงทุนทั้งไทยและจากทั่วโลก
ที่สนใจลงทุนในอีอีซีต่อความต้องการแรงงาน พบว่า ในปีนี้พื้นที่อีอีซีมีความต้องการแรงงานประมาณ 50,000 ตาแหน่ง โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง
ที่จะมีการลงทุนจริง หลังจากโครงสร้างพื้นฐานได้ผู้ชนะการประมูลและเริ่มลงทุนแล้ว ประกอบกับบางอุตสาหกรรมมีการขยายการลงทุนโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเทคโนโลยีขั้นสูง
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เปิดเผยว่า จากการที่สหรัฐฯประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากจีนเพิ่ม 2 ครั้ง
มูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯตอบโต้มูลค่าประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สนค.ประเมิน
ผลกระทบเบื้องต้นในส่วนของการขึ้นภาษีของสหรัฐฯที่ครอบคลุมสินค้าจีนมูลค่า 200,000ล้านเหรียญสหรัฐฯพบว่า อาจทาให้มูลค่าการส่งออกไทย
ลดลงประมาณ 5,600-6,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้ครอบคลุมรายการที่ไทยส่งออกไปประเทศต่างๆ ประมาณร้อยละ 46
ผู้อานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 62
ลงจากเดิมที่คาดการณ์ขยายตัว 3.8% เหลือ 3.5% เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจาก 6 ปัจจัยเสี่ยงใหญ่ ประกอบด้วย สงครามการค้าสหรัฐ -จี น
มีแนวโน้มรุนแรงและเข้มข้น, เศรษฐกิจจีนชะลอลงกว่าที่คาดการณ์ , ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทาให้ค่าเงินบาทผันผวน, ความขัดแย้งทาง
การเมือง, ปัญหาหนี้เอ็นพีแอลของสถาบันการเงินที่สูงและการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเมืองในตะวันออกกลางที่กระทบต่อราคา
น้ามันให้ปรับตัวสูงขึ้น
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ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.7026 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 31.6637 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากแข็งค่าสุดในรอบ 10 เดือน ในช่วงกลางสัปดาห์
จากความกังวลของนักค้าเงินเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น จานวนการขอรับ
สวัสดิการว่างงานปรับลดลงครั้งแรก รวมทั้งตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเพิ่มสูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ จึงส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคานาเข้าในเดือน เม.ย. ขยับขึ้น เพียง 0.2%, ยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. ลดลง 0.2%, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือน เม.ย. ร่วงลง 0.5%
• ประเทศจีน : การลงทุน ในสิน ทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ปรับตัวขึ้น 6.1%, การลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีน
ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ปรับตัวขึ้น 11.9%, ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 7.2%
• ประเทศญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 1.2%, ยอดเกิน ดุลบัญชีเดิน สะพัดประจาปีงบประมาณ
2561 ปรับตัวลงสู่ระดับ 19.41 ล้านล้านเยน
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคานาเข้าในเดือนเม.ย.ขยับขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือนหลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมี.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือนเม.ย.ลดลง 0.2%, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนเม.ย.ร่วงลง 0.5%หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค.
ประเทศจีน: ส านั กงานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จีน (NBS) รายงานการลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์ ถ าวรในช่ วง 4 เดื อ นแรกปี นี้ ปรั บ ตั ว ขึ้ น 6.1%
เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 15.6 ล้านล้านหยวน, การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ปรับตัวขึ้น 11.9% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ที่มีการขยายตัว 11.8%, ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 7.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
สู่ระดับกว่า 3 ล้านล้านหยวน (4.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลงจากเดือนมี.ค.ที่มีการขยายตัว 8.7%
ประเทศญี่ปุ่น : ธนาคารกลางญี่ปุ่ น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ ผลิ ต (PPI) ในเดือนเม.ย.ปรับ ตั วขึ้ น 1.2%ซึ่งปรับตัวขึ้นติด ต่ อกั น
เป็นเดือนที่ 28, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดประจาปีงบประมาณ 2561 ปรับตัวลงสู่ระดับ 19.41 ล้านล้านเยน
(ประมาณ 1.7731 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ ามั นดิ บในสั ป ดาห์ ที่ผ่ า นมาปรั บ ตั ว เพิ่ มขึ้ น 1.8% เมื่ อ เที ยบกั บ สั ป ดาห์ ก่ อ น โดยสั ญ ญาน้ ามั นดิ บ เวสต์ เ ท็ กซั ส (WTI)
1.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)ปรับตัวลดลง ตลอดสัปดาห์นี้ตลาดยังคงติดตามสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยสหประชาชาติ (UN) เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นถึงที่สุด ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น
ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ และในอ่านเปอร์เซีย ด้านแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้งานมีจานวนลดลง 3 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 802
แท่น และร่วงลง 42% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21 - 24 พฤษภาคม 2562)
•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนเม.ย.จากเฟดชิคาโก, ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย., ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต
•สหภาพยุโรป:การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต
•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2562, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค., ยอด
นาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมี.ค.
•ประเทศจีน: ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเม.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.
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