ECONOMIC SITUATION
AND INTEREST RATE TREND

Executive summary

ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

รายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

เศรษฐกิจ
ต่างประเทศ

เศรษฐกิจไทย

ภาวะการเงิน

เศรษฐกิ จ โลกมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ในอั ต ราที่ ช ะลอลง จากเศรษฐกิ จ ประเทศหลั ก ที่ ช ะลอตั ว ลง
ตามภาคการผลิตและภาคการส่งออก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น ขณะที่จีนส่งสัญญาณฟื้นตัว
เล็ กน้ อยจากมาตรการกระตุ้ นของนโยบายทางการเงิ นและการคลั ง ล่ าสุ ด World Bank ได้ ปรั บลดคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2562-2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.6 และ 2.7 จากเดิมที่อยู่ที่ร้อยละ 2.9 และ 2.8 ตามลาดับ
 เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน อันเป็นผลของความไม่แน่นอนจาก
ต่างประเทศ ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอตัว
 ด้ า นอุ ปสงค์ การบริ โภคภาคเอกชนขยายตั วได้ ดี โดยดั ชนีก ารอุ ปโภคบริ โ ภคภาคเอกชน (Private
Consumption Index : PCI) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการลงทุนในหมวดก่อสร้าง
เป็นสาคัญ ส่วนการค้าระหว่างประเทศยังคงชะลอตัวจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและค่าเงินบาทแข็งค่า
 ด้ า นอุ ป ทาน ภาคการท่ อ งเที่ ย วกลั บ มาหดตั ว ตามการหดตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เป็ น ส าคั ญ
ส่ ว นภาคเกษตรกลั บ มาขยายตั ว จากทั้ ง ด้ า นผลผลิ ต และด้ า นราคา ส าหรั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ดั ช นี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรม (MPI) กลับมาหดตัวตามการส่งออกที่ชะลอตัว
 ภาวะการเงินโดยรวมภาวะการเงินโดยรวมเริ่มมีความเสี่ยง จากดุลการชาระเงินขาดดุลติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 3 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นเดือนแรก จากดุลบริการที่ขาดดุล ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือน
มิถุ นายน 2562 แข็ งค่าร้ อยละ 4.84 เมื่ อเที ยบกั บต้ นปี ตามการไหลเข้าของเงินลงทุ นในตลาดตราสารหนี้และ
ตราสารทุ น หลังจากที่ ประธาน fed ส่งสัญญาณปรับลดอั ตราดอกเบี้ย ขณะที่ อัตราเงิ นเฟ้ อทั่ วไปชะลอตัวอยู่ที่
ร้อยละ 0.87 ตามการหดตัวของราคาน้ามันขายปลีกในประเทศ
 ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ คาดว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ
1.75 ในปี 2562 เนื่องจากปัจจัยที่เป็นเหตุผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้ง ที่ผ่านมายังไม่เปลี่ยนไป ยังคงให้
ความสาคัญกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน พฤติกรรม search for yield ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า
ประกอบกับหนี้ครัวเรือนและ NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่า งไรก็ ตาม ความเสี่ย งจากการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จโลก ค่ า เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค่ า จาก fund flow
บางส่วนไหลเข้ามาลงทุนในตลาดการเงิน รวมทั้งธนาคารกลางต่างๆ กลับมาดาเนินนโยบายการเงิน ที่ผ่อนคลาย
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ประธาน fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย และหาก fed สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ได้ ตามที่ ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับ อัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 bps. ในปีนี้ ก็ จะเป็นแรงกดดั น ที่ สาคัญให้ กนง.
พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Disclaimer
รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทั่วไปโดยจัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือแต่ทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสินมิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือหรือ
ความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ผู้ใช้ข้อมูล
ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น ทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ฯ ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดใน
ความเสียหายจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจแต่อย่างใดทั้งสิ้น
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เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตั วในอัตราที่ชะลอลง จากเศรษฐกิจประเทศหลักที่ชะลอตัวลง ตามภาคการผลิตและภาคการส่งออก
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น ขณะที่จีนส่งสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นของนโยบายทางการเงินและการคลัง
ล่าสุด World Bank ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2562-2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.6 และ 2.7 จากเดิมที่อยู่ที่ร้อยละ 2.9
และ 2.8 ตามลาดับ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ

ชะลอตัวลง จากตัวเลขยอดค้าปลีก

ในเดื อนพฤษภาคม 2562 ขยายตั วอยู่ที่ ร้อยละ 2.9 ต่ าสุ ด ในรอบ
3 เดื อน และอั ตราเงิ นเฟ้อทั่ วไปขยายตัว ชะลอลงอยู่ที่ ร้อยละ 1.8
ต่าสุดในรอบ 3 เดือนเช่นเดียวกัน ประกอบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ส่วนบุคคลขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.4 และยอดขายบ้านใหม่ขยายตัว
ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.8 สู่ระดับ 626,000 ยูนิต ต่าสุดในรอบ 5 เดือน
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) เมื่อวันที่
19 มิ ถุนายน 2562 FOMC มีมติคงอั ตราดอกเบี้ ยนโยบายอยู่ ที่ร้อยละ
2.25-2.50 ตามที่ คาดการณ์ ไว้ พร้อมรายงาน Economic Projections
ได้ ป รั บ ลดคาดการณ์ อั ต ราการว่ า งงานลดลงอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 3.6
ตามตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตรา
เงิ นเฟ้ อพื้ นฐานปรั บลดลงอยู่ ที่ ร้ อยละ 1.5 และ 1.8 ตามล าดั บ และ
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 อย่างไรก็ตาม
ตลาดคาดการณ์ ว่ า FOMC มี โอกาสที่ จะปรั บลดอั ตราดอกเบี้ ยลง
อย่างน้อย 1 ครั้งภายในปีนี้

เศรษฐกิจยูโรโซน


เศรษฐกิ จ ยู โ รโซนขยายตั ว ชะลอลง จากอุ ป สงค์

ในประเทศที่ ปรับตั วลดลง สะท้ อนจากยอดค้าปลีกในเดื อนพฤษภาคม
2562 ขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่าสุดในรอบ 5 เดือน และอัตรา
เงิ นเฟ้อทั่ วไปในเดือนมิถุนายน 2562 ทรงตั วอยู่ ที่ ร้อยละ 1.2 ซึ่ งเป็ น
ระดับต่าสุดในรอบ 1 ปี ประกอบกับภาคการผลิตชะลอตัวลง โดยดัชนี
ผู้จั ดการฝ่ายจั ดซื้ อภาคการผลิ ต (PMI) หดตั วอยู่ ที่ ระดั บ 47.6 ต่ ากว่ า
ระดั บ 50 ต่ อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 3 และต่ าสุ ดในรอบ 3 เดื อน รวมทั้ ง
การส่งออกขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลลดลง
อยู่ที่ 15.7 พันล้านยูโร ต่าสุดในรอบ 2 เดือน
ทั้ ง นี้ ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB) ส่ ง สั ญ ญาณชั ด เจนเกี่ ย วกั บ
การผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน โดยนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคาร
กลางยุโรป ระบุ ว่า ECB จะใช้นโยบายมาตรการผ่อนคลายทางการเงิ น
เพิ่มเติมหากแนวโน้มเศรษฐกิจยังไม่สามารถปรับตัวดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อ
ต่ากว่ากรอบเป้าหมาย โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงและการเข้าซื้อ
พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น

 เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ น ส่ ง สั ญ ญาณชะลอตั ว จากอุ ป สงค์

ในประเทศที่ชะลอตัวลง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคม
2562 ขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ประกอบกับการส่ง ออกหดตั ว
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -7.8 ขณะที่การนาเข้าหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.5 ส่งผล
ให้ ดุ ลการค้ าขาดดุ ล -967.1 พั นล้ านเยน นั บเป็นการกลั บมาขาดดุ ล
ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน รวมทั้งภาคการผลิตที่ลดลง โดยดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI : Nekkei) ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ ที่
ระดั บ 49.3 ต่ ากว่ าระดั บ 50 ต่ อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 2 ติ ดต่ อกัน และ
เป็นระดับต่าสุดในรอบ 3 เดือน
ทั้ ง นี้ การประชุ ม ของธนาคารกลางญี่ ปุ่ น ( BOJ) เมื่ อ วั น ที่
19-20 มิ ถุ น ายน 2562 มี ม ติ ใ ห้ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายอยู่ ที่
ร้อยละ -0.1 และคงอัต ราดอกเบี้ ยผลตอบแทนพั นธบัต รระยะยาว
อยู่ที่ร้อยละ 0.0 จากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ยังคงอยู่ต่ากว่าเป้าหมาย
และส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่าอย่างน้อยจนถึง
ฤดูใบไม้ผลิปี 2563

เศรษฐกิจจีน


เศรษฐกิจจีน ส่งสัญญาณปรั บตั วดีขึ้นเล็กน้อย จาก

การสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลจีนที่ทาให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงิน
ต่ าลงและภาคการค้ า ปลี ก มี ก าไรสู ง ขึ้ น โดยยอดค้ า ปลี ก ในเดื อ น
พฤษภาคม 2562 ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้น อยู่ ที่ ร้อยละ 8.6 สู ง สุ ด ในรอบ
2 เดื อ นและอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปขยายตั ว อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.7 สู ง สุ ด
นับ ตั้ง แต่ เดือนกุม ภาพัน ธ์ 2561 ประกอบกับ การส่ง ออกขยายตั ว
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.1 สูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่การนาเข้าลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 8.5 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 41.7 พันล้านดอลลาร์
สรอ. สูงสุดในรอบ 5 เดือน

อย่ า งไรก็ ต าม ภาคการผลิ ต ชะลอตั ว ลง โดยดั ช นี ผู้ จั ด การ
ฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI : Caixin) ในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลง
ต่ากว่าระดับ 50 เป็นครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 49.4 และเป็นระดับต่าสุดใน
รอบ 5 เดือน รวมทั้ง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการลดลงอยู่ที่
ระดับ 52.0 ต่าสุดในรอบ 4 เดือน

ที่มา: BOJ, CEIC, PBOC, Trading Economics
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เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอลงจากเดือนก่อนอันเป็นผลของความไม่แน่นอนจากต่างประเทศ ขณะที่
ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอตัว โดยมูลค่าการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 3 ส่วนภาคการท่องเที่ยวกลับมาหดตัวตามการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนเป็นสาคัญ สาหรับการลงทุนภาคเอกชน
หดตัวตามการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
อุปสงค์
 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
โดยดั ช นี การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน (Private Consumption
Index : PCI) ขยายตั วอยู่ ที่ ร้ อยละ 4.2 ส่ วนดั ชนี การใช้ จ่ ายสิ นค้ า
ไม่คงทนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่ดัชนีการใช้
จ่ายในหมวดสินค้าคงทนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 0.0
ตามปริมาณจ าหน่ ายรถยนต์ นั่ งและรถจั กรยานยนต์ ที่ หดตั วอยู่ ที่
ร้อยละ -0.8 และ -3.8 ตามลาดับ
 การลงทุ นภาคเอกชนหดตั ว ตามการลงทุ นในหมวด
ก่ อ สร้ า งที่ ห ดตั ว สะท้ อ นจากดั ช นี ก ารจ าหน่ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ในประเทศกลับมาหดตัวอยู่ ที่ร้อยละ -2.4 ส่ วนการลงทุ นในหมวด
เครื่องจั กรและอุ ปกรณ์ ขยายตั วในอั ตราที่ ชะลอลงจากการน าเข้ า
สินค้าทุน ที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนโดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.5
ส่วนดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
อยู่ที่ร้อยละ -2.6
 การค้า ระหว่ า งประเทศยัง คงชะลอตั ว โดยมู ล ค่ า
การส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ -5.8 อันเป็น
ผลมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวและค่าเงินบาทแข็งค่า
อย่างไรก็ตาม ตลาดส่ง ออกสาคัญที่ขยายตัวได้ ดี ได้แก่ สหรัฐ ฯ
เกาหลีใต้ และอินเดีย ขณะที่จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปหดตัว
ส่วนมูลค่าการนาเข้ายังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 อยู่ที่ร้อยละ
-0.6 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่ 181.5 ล้านดอลลาร์ สรอ.1/
และเมื่ อ รวม 5 เดื อ นแรกของปี 2562 มู ล ค่ า การส่ ง ออกและ
การน าเข้ า หดตั ว ร้ อ ยละ -2.7 และ -1.0 ตามล าดั บ ส่ ง ผลให้
ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่ 731.0 ล้านดอลลาร์ สรอ.ทั้งนี้ กระทรวง
พาณิชย์ลดเป้าหมายการส่งออกจากร้อยละ 8.0 เหลือร้อยละ
3.0 - 6.0

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ : การบริโภค

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ : การลงทุน

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
การค้าระหว่างประเทศ

1/ : ดุลการค้า ตามสถิติศุลกากร
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงพาณิชย์
รวบรวมและประมวลผลโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน
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ภาคบริ ก าร นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ เดื อ น
พฤษภาคม 2562 มี จ านวน 2.7 ล้ า นคน กลั บ มาหดตั ว
ร้อยละ -1.0 ตามการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวต่อเนื่อง
ติ ด ต่ อ กัน เป็ น เดื อนที่ 4 อยู่ ที่ ร้ อยละ -8.6 ขณะที่ นั ก ท่ องเที่ ย ว
มาเลเซีย อิน เดีย ญี่ปุ่ น ยั งขยายตั วได้ ดี สาหรับ รายได้รวมจาก
การท่องเที่ยวมีมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท หดตัวอยูที่ร้อยละ -1.0
และเมื่อรวม 5 เดือนแรกของปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
มีจานวน 16.7 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 1.6 สร้างรายได้รวม 8.7
แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.8
 ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวจากทั้งด้านผลผลิตและ
ด้ า นราคา โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต สิ น ค้า เกษตรกลั บ มาขยายตั ว อยู่ ที่
ร้อยละ 0.6 ซึ่งขยายตัวในหลายหมวดสินค้า เช่น มันสาปะหลัง
ข้าวโพด ยางพารา และไก่เนื้อ ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรกลับมา
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.5 โดยเฉพาะราคาสุกร เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตน้อย ทั้งนี้ เมื่อรวม 5 เดือนแรก ดัชนีผลผลิตฯ ขยายตัว
ร้อยละ 1.7 ขณะที่ดัชนีราคาฯหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -29.5
 ภาคอุ ต สาหกรรมกลั บ มาหดตั ว โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรม (MPI) กลับมาหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -4.0 ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการส่งออกที่ช ะลอตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดย
อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ MPI ขยายตัว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ
และชิ้นส่วน เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขณะที่อุตสาหกรรม
รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางชะลอตัว ทั้งนี้ MPI 5 เดือนแรกหดตัว
ร้อยละ -3.0
การคลัง ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562
(เดื อนต.ค.61-พ.ค.62) รัฐบาลมี รายได้ ทั้ งสิ้ น 1,563,258 ล้ านบาท
ขยายตั วร้ อยละ 4.4 ขณะที่ รายจ่ ายรวมมี การเบิ กจ่ ายแล้ วทั้ งสิ้ น
2,128,441 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.6 โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่าย
งบประมาณปีปัจจุบัน 1,935,420 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 3.0 และ
คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 64.5 ของวงเงินงบประมาณปี 2562
และมี การเบิ กจ่ ายงบผู กพั นจากปี ก่ อนจ านวน 193,021 ล้ านบาท
ส่ งผลให้ ดุ ลเงิ นงบประมาณขาดดุ ล -565,183 ล้ านบาท ส่ วนหนี้
สาธารณะปัจจุบัน (เดือน พ.ค. 62) เพิ่มขึ้นจากเดือน 18,875.8 ล้าน
บาท รวม 6,979,501.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.02 ของ GDP
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เครือ่ งชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน
ภาคบริการ : นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, กระทรวงการคลัง และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวบรวมและประมวลผลโดย
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน
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ภาวะการเงิน
ภาวะการเงินโดยรวมเริ่มมีความเสี่ยง จากดุลการชาระเงินขาดดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่ดุลบัญชีเดิ นสะพัด
ขาดดุ ลเป็ นเดื อนแรก จากดุ ลบริการที่ ขาดดุ ล ขณะที่ อัตราแลกเปลี่ ยนเฉลี่ ยเดื อนมิถุ นายน 2562 แข็ งค่าร้อยละ 4.84
เมื่อเทียบกับต้นปี ตามการไหลเข้าของเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน หลังจากที่ประธาน fed ส่งสัญญาณปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.87 ตามการหดตัวของราคาน้ามันขายปลีกในประเทศ
ผลการประชุม กนง. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 เนื่องจาก
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เศรษฐกิจ ไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่ ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าและบริการเป็นสาคัญ
อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้น โดยเฉพาะสิน เชื่ อรถยนต์ การขยายสิน ทรัพ ย์ ของสหกรณ์ออมทรัพ ย์ การปรับตั ว ของภาคอสั งหาริ ม ทรัพย์ ภ ายหลั ง
การปรั บ ปรุง เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย (LTV) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ รวมถึ ง การก่ อ หนี้ ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่
ที่อาจประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย,FED,กระทรวงพาณิชย์

ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ คาดว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในปี 2562
เนื่องจากปัจจัยที่เป็นเหตุผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ผ่านมายังไม่เปลี่ยนไป ยังคงให้ความสาคัญกับความเสี่ยงด้าน
เสถียรภาพระบบการเงิน พฤติกรรม search for yield ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า ประกอบกับหนี้ครัวเรือนและ NPL มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทที่แข็งค่าจาก fund flow บางส่วนไหลเข้ามา
ลงทุนในตลาดการเงิน รวมทั้งธนาคารกลางต่างๆ กลับมาดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ประธาน fed
ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย และหาก fed สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ย
ลงอีก 50 bps. ในปีนี้ ก็จะเป็นแรงกดดันที่สาคัญให้ กนง. พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวต่ากว่ากรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย จากราคาน้ามันขายปลีกในประเทศที่หดตัว
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

-4.00
-6.00

หมายเหตุ : (สัดส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ที่มา :กระทรวงพาณิชย์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาด
ตราสารหนี้กว่า 52,296 ล้านบาท

www.gsb.or.th/GSB-Research.aspx

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น

(%)
(%)

2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00

BIBOR 3 M, 1.88
TH 1 Y, 1.80

ที่มา : ThaiBMA
ที่มา : ThaiBMA

Policy Rate
TH 6 M
BIBOR 3 M

มิ.ย.62

เม.ย.62

ก.พ.62

ธ.ค.61

ต.ค.61

ส.ค.61

มิ.ย.61

เม.ย.61

ก.พ.61

ธ.ค.60

ส.ค.60

TH 6 M, 1.76
TH 3 M, 1.70

ต.ค.60

อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรัฐ บาลระยะสั้ น ทรงตั ว
อยู่ในระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 3 เดือน 6 เดือน และ1 ปี อยู่ที่
ร้อยละ 1.69 ,1.76 และ 1.80 ตามลาดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ย
ระหว่างธนาคารในตลาดกรุงเทพฯ (BIBOR) อยู่ที่ร้อยละ 1.88
ทั้งนี้ เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใ นตลาดตราสารหนี้ไทย
(Non-Resident Fund Flow) ปรับ เพิ่ ม ขึ้นประมาณ 52,296
ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น 36,763
ล้านบาท และซื้อสุท ธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุ > 1 ปี )
จานวน 35,111 ล้านบาท โดยมีตราสารหนี้ครบกาหนดอายุ
19,578 ล้านบาท อันเป็นผลจากธนาคารกลางต่างๆ กลับมา
ดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอีกครั้งทั้ง BOJ และ ECB
ที่ดาเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ ส่วน PBOC อัดฉีดเงินเข้า สู่
ระบบ ลดระดับอัตรากันเงินสดสารองของธนาคารพาณิชย์ และ
ประธาน fed ส่งสัญญาณปรับลดอัต ราดอกเบี้ ย ทาให้ fund
flow บางส่วนไหลเข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

มิ.ย.60



อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2562

10.00

เม.ย.60



(%)

12.00

ม.ค. 61
ก.พ.61
มี.ค. 61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ม.ค.62
ก.พ.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62

อั ต ราเงิ น เฟ้ อทั่ ว ไปเดื อนมิ ถุ น ายน 2562 ขยายตั ว
อยู่ที่ร้อยละ 0.87 ชะลอลงจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.15 โดย
ปั จจั ยบวกที่ ท าให้ เงิ นเฟ้ อสู งขึ้ น คือ สิ นค้ากลุ่ มอาหารสด ซึ่ ง
สูงขึ้นร้อยละ 6.35 ตามการสูงขึ้นของผักและผลไม้ ข้าวสาร และ
เนื้อสุกรเป็นสาคัญ สาหรับปัจจัยลบคือ สินค้าในกลุ่มพลังงานที่
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ -3.86 ตามราคาน้ามัน
ขายปลีกในประเทศ สาหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ
0.48 ชะลอลงจากร้ อ ยละ 0.54 ในเดื อนก่ อ น จากรายงาน
นโยบายการเงิ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยประจ าเดื อ น
มิถุนายน 2562 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.00 และ 0.70 ตามลาดับ

ก.พ.60




TH 3 M
TH 1 Y
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อัตราแลกเปลี่ยนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

อั ต ราแลกเปลี่ ย นเฉลี่ ย เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 อยู่ ที่
31.13 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าร้อยละ 4.84 เมื่อเทียบกับ
ต้นปี ขณะที่ ดัชนีค่ าเงิ นบาทอยู่ที่ระดับ 122.61 จุด ปรับตั ว
เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า โดยดัชนี สกุล
เงินดอลลาร์ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 96.13 จุด หลังจากประธาน fed
ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทาให้ fund flow ไหลออก
ไปลงทุนในตลาดการเงินที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่นักลงทุ นมองว่ าเป็ น Safe Haven ส่ง ผลให้ค่า
เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง

จุด
125.00

อัตราแลกเปลี่ยน(บาท/ดอลลาร์ สรอ.) และดัชนีค่าเงิน

บาท/ดอลลาร์ สรอ.
34.00
NEER, 122.61

120.00
115.00
110.00

อัตราแลกเปลี่ยน
(USD/THB)
(RHS), 31.13

33.00
32.00

105.00
31.00

100.00
95.00
90.00

U.S. dollar
Index , 96.13

85.00

30.00

ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ต.ค. 61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ม.ค.62
ก.พ.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62

29.00

ที่มา : CEIC, ธนาคารแห่งประเทศไทย, คานวณโดยส่วนเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจฯ

 สภาพคล่องโดยรวมเดือนเมษายน 2562 ผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน จากการขยายตัวของเงินฝากที่มากกว่าสินเชื่อ

หมายเหตุ : ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 30, ธนาคารเฉพาะกิจ 6 แห่ง
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สภาพคล่องโดยรวมเดือนเมษายน 2562 ผ่อนคลายลงอยู่ที่ระดับ 100.80 โดยสภาพคล่องธนาคารพาณิชย์และธนาคาร
เฉพาะกิจผ่อนคลายลงอยู่ที่ร้อยละ 96.17 และ 113.63 ตามลาดับ จากการขยายตัวของเงินฝากที่มากกว่าสินเชื่อ โดยเฉพาะ
เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจา จากทั้งบัญชีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และเงินฝากภาครัฐ ขณะที่สินเชื่อยังคง
ขยายตัวจากสินเชื่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกับสินเชื่อ อุปโภคบริโภคบางประเภทขยายตัว
ต่อเนื่อง เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีสัญญาณชะลอลงหลังมาตรการ LTV ของ
ธปท. เริ่มบังคับใช้

www.gsb.or.th/GSB-Research.aspx
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ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากการไหลเข้าของ Fund flow
ต่างชาติ หลัง Fed และ ธนาคารกลางต่างๆ ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย

ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ณ สิ้ น เดื อ น
มิถุนายน 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 1,730.34 จุด ปรับขึ้น
ร้อยละ 10.64 เมื่อเทียบกับต้นปี P/E Ratio อยู่ที่ 18.64 เท่า
P/B Ratio อยู่ ที่ 1 .89 เท่ า อั ต ราผลตอบแทน ( Market
Dividend Yield) อยู่ ที่ ร้อยละ 2.96 การปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น ของ
ดั ช นี มี ปั จ จั ย หนุ น จากการไหลเข้า ของ Fund flow ต่ า งชาติ
หลั ง Fed และธนาคารกลางต่ า งๆ ส่ ง สั ญ ญาณลดอั ต รา
ดอกเบี้ยและคาดว่าจะมีการนานโยบาย QE กลับมาใช้อีกครั้ง
ซึ่ ง ประเด็ น นี้ ก ดดั น ให้ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ สรอ. อ่ อ นค่ า ลง
อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รของสหรั ฐ ลดลง และต่ ากว่ า
เมื่อเทียบกับพันธบัตรของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กระตุ้นให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่ตลาด
เกิดใหม่มากขึ้น สะท้อนจากดัชนี MSCI ได้ปรับมุมมองสัดส่วน
การลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 3.5 ในตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Markets) โดยเฉพาะประเทศไทย กองทุ น
ระยะยาว (Long-term fund) ได้ มี ก ารปรับ พอร์ ต เงิ น ลงทุ น
(Portfolio Rebalancing) โดยตลาดทุน มีมูล ค่า การซื้ อสะสม
สุทธิของนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 11 ก.ค. 2562
อยู่ที่ 56,561.17 ล้านบาท ขณะเดียวกัน Fund flow บางส่วน
ก็ได้เข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรระยะสั้นของไทยกดดันให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง

www.gsb.or.th/GSB-Research.aspx

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ล้านบาท
70,000.00
50,000.00
30,000.00
10,000.00
-10,000.00
-30,000.00
-50,000.00
-70,000.00

จุด
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1,800.0
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600.0
400.0
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ข้อมูลการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ (LHS)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET INDEX
P/E(X)
Market Dividend Yield%
P/BV (X)

Dec-18
1,563.88
14.75
3.22
1.78

Jun-19
1,730.34
18.64
2.96
1.89

YTD%
10.64

ที่มา : CEIC, SET
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ดุลการชาระเงินในเดือนพฤษภาคม 2562 ขาดดุลต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่ 5 เดือนแรก
ยังคงเกินดุล ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี
หน่วย : พันล้านดอลลาร์ สรอ.


2561
ดุลการชาระเงิน
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุลการค้า2/
ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน
ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ทุนสารองระหว่างประเทศ
Net Forward Position
Gross Reserves/ST Debt
Gross Reserves/Import
ปริมาณเงิน(M2)(ล้านล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB*(Avg)

7.3
32.4
22.4
10.0
-20.8
205.6
33.7
3.3
8.7
20.1
32.3

Q1
12.0
14.6
7.4
7.2
-3.7
215.6
35.8
3.2
10.0
19.5
31.5

Q2
-4.3
6.3
6.4
-0.2
-9.5
206.8
33.0
3.1
9.2
19.6
31.9

2561
Q3
0.3
4.5
3.9
0.6
-4.0
204.5
31.9
3.1
8.8
19.5
33.0

Q4
-0.7
7.0
4.6
2.4
-3.6
205.6
33.7
3.3
8.7
20.1
32.8

Q1
5.5
12.5
6.5
6.0
-5.9
212.2
32.6
3.4
9.0
20.3
31.6

เม.ย.
-1.2
1.4
-0.1
1.5
-1.7
210.5
34.0
3.5
8.9
20.4
31.9

2562
พ.ค.
-0.6
-0.4
1.4
-1.8
0.004
210.0
35.1
3.4
8.9
20.3
31.8

YTD
3.7
13.5
7.8
5.7
-7.6
210.0
35.1
3.4
8.9
20.3
31.6

Chg +/ YTD (62-61)
-9.2
-3.3
-3.0
-0.3
-3.1
4.3
-1.4
-0.1
-0.2
-0.2
0.7

2/

ดุลการค้า คือ ผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออก เอฟโอ.บี (ราคาที่ไม่รวมค่าระวางและ ประกันภัยสินค้า) กับมูลค่าสินค้าเข้า เอฟโอ.บีที่ได้ปรับตามคานิยามของ
ดุลการชาระเงิน ตามคู่มือการจัดทาสถิติดุลการชาระเงินฉบับที่ 6 (BPM6) ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้ว
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูล ณ เดือนพ.ค. 2562, * ณ มิ.ย. 2562 อยู่ที่ 31.1 บาท/ล้านดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า -2.1.%

ภาพรวม 5 เดื อ นแรกของปี 2562 ดุ ล การช าระเงิ น ยั ง คงเกิ น ดุ ล อยู่ ที่ 3,692.8 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ขณะที่
ดุลการชาระเงินเดือนพฤษภาคม 2562 ขาดดุลต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 จานวน -577.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. และดุลบัญชี
เดินสะพัดกลับมาขาดดุลครั้งแรกในรอบ 57 เดือน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ตามดุลบริการที่ขาดดุล ส่วนดุลบัญชีเงินทุน
เคลื่อนย้ายยังคงขาดดุลแต่ขาดดุลลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ -4.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาหรับทุนสารองระหว่างประเทศปรับตัวลดลง
จากเดือนก่อนเล็กน้อย และเมื่อเทียบกับต้นปีขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.1
ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย
Assets
TDI
Thai portfolio investment
Loans
Other investments
Liabilities
FDI
Foreign portfolio investment
Loans
Other investments
Capital and financial account

2561
-27,273
-20,696
-1,863
-1,176
-3,538
6,493
13,399
-3,934
2,452
-5,424
-20,779

2561
Q1
-5,328
-5,081
-2,068
27
1,794
1,674
4,648
-882
-1,726
-366
-3,654

Q2
-6,118
-5,441
1,638
-1,074
-1,241
-3,371
2,339
-5,664
943
-989
-9,489

Q3
Q4
-8,915 -6,912
-5,716 -4,459
-1,247
-186
566
-695
-2,519 -1,572
4,925 3,265
3,114 3,299
2,626
-15
447 2,789
-1,262 -2,807
-3,990 -3,646

Q1
-6,478
-4,972
-1,278
400
-628
549
693
-1,291
1,410
-263
-5,929

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
2562
Chg +/เม.ย.
พ.ค.
YTD
YTD
-1,192 -1,699 -9,369
-5,551
121
-996 -5,847
579
-686
-770 -2,735
-1,243
2 1,210 1,613
2,107
-629 -1,143 -2,400
-6,994
-516 1,695 1,728
1,647
2,201
908 3,802
-2,894
-283
27 -1,546
2,557
-1,993
294
-289
948
-441
466
-238
1,039
-1,708
-4 -7,641
-3,904

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูล ณ เดือนพ.ค. 2562

ภาพรวม 5 เดือนแรกของปี 2562 ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุล –7,641 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเป็นการไหลออก
มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ –3,904 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาหรับเดือนพฤษภาคม 2562 ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุล
ลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ -4.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยด้านสินทรัพย์เป็นการขาดดุลสุทธิจากการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศและ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นสาคัญ ขณะที่ด้านหนี้สินส่วนใหญ่เป็นการเกินดุลสุทธิจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

www.gsb.or.th/GSB-Research.aspx
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