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บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมเศรษฐกิจ 

          รายงานประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ฉบับล่าสุด 

ประเมินว่า เศรษฐกิจยุโรปจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ภายใน

ภูมิภาค ขณะที่ภาคการส่งออกจะยังคงซบเซา โดยความตึงเครียดจากปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างประเทศที่

รุนแรงขึ้นประกอบกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่างๆ จะยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในภาคการผลิต ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าการชะลอตัวในภาคการผลิตและ

การค้าที่ด าเนินมาตั้งแต่ปี 2561 ยังคงยืดเยื้อมาจนถึงปี 2562 

          แม้เศรษฐกิจยุโรปในไตรมาสแรกของปี 2562 จะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเป็นผลมาจากปัจจัย
ชั่วคราว อาทิ การเตรียมสินค้าคงคลังเพ่ือรองรับสถานการณ์ no-deal Brexit ซึ่งคาดว่าปัจจัยเฉพาะดังกล่าวจะค่อยๆ 
หมดไปในไตรมาสที่ 2 ประกอบกับโอกาสที่เศรษฐกิจจะกลับมาเร่งตัวขึ้นได้ปรับลดลงจากกิจกรรมการผลิตทั่วโลกที่
ยังคงซบเซาและคาดว่ายังไม่ถึงจุดต่ าสุด รวมถึงแนวโน้มด้านการค้าการลงทุนที่ยังคงได้รับปัจจัยลบจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปคงตัวเลขประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนปี 2562 ที่ร้อยละ 1.2 และคงตัวเลขประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรป
โดยรวม 27 ประเทศ ที่ร้อยละ 1.4 ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประมาณการครั้งก่อน 
          ด้านอัตราเงินเฟ้อ คณะกรรมาธิการยุโรปปรับลดตัวเลขประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยูโรโซนลงเล็กน้อยจาก
ประมาณการครั้งก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ในปี 2562 และปี 2563 เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาและความไม่แน่นอนจาก
สถานการณ์ต่างๆ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการได้ ประกอบกับ
ราคาน้ ามันที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ าต่อไปแม้ค่าจ้างแรงงานจะปรับสูงขึ้นก็ตาม 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประจ ารอบวันที่ 5–6 มิ.ย. 2562 
เน้นย้ ามุมมองของคณะกรรมการฯ ที่พร้อมจะด าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
หากมีความจ าเป็น โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า ความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ภายนอกภูมิภาค 
อาทิ ปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและเม็กซิโก ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซน โดยเฉพาะด้าน
การส่งออก 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจล่าสุด 

 GDP Growth –ไตรมาส 1/2562 (seasonally adjusted – preliminary flash estimate)  กลุ่มยูโรโซน (EA19) 

ขยายตัวร้อยละ 0.4  QoQ  และกลุ่มสหภาพยุโรป (EU28) ขยายตัวร้อยละ  0.5 QoQ และ  

ไตรมาส 4/2561 กลุ่ม EA19 ขยายตัวร้อยละ 0.2 QoQ และ EU28 ขยายตัวร้อยละ 0.3 QoQ   

 ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) – เดือน  พ.ค. 2562 กลุ่ม EA19 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 MoM และ 

EU28  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8  MoM  ในส่วนของ YoY  EA19  ลดลงร้อยละ 0.5  และ EU28  ลดลงร้อยละ 0.4  

ตามล าดับ 

 ผลผลิตภาคการก่อสร้าง (Production in Construction) –เดือน เม.ย. 2562 ผลผลติภาคการก่อสร้าง กลุ่ม 

EA19 ลดลงร้อยละ 0.8 และกลุ่ม EU28 ลดลงร้อยละ 0.6  MoM  ในขณะที่เทียบ YoY กลุ่ม EA19 เพ่ิมที่ร้อยละ -

3.9 และกลุ่ม EU28 เพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 4.5  ตามล าดับ 

 ราคาผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Producer Prices: IPP) – เดือนพ.ค. 2562 กลุ่ม EA19 ลดลงรอ้ย

ละ 0.1 MoM กลุ่ม EU28 ไม่เปลี่ยนแปลง MoM  

 ปริมาณการค้าปลีก (Volume of Retail Trade) –ในเดือนพ.ค. 2562   กลุ่ม EA19 ลดลงร้อยละ 0.3 และใน

กลุ่ม  EU28  ลดลงร้อยละ 0.4 MoM  ส าหรับ YoY ในกลุ่ม EA19 ปริมาณการค้าปลีกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3  YoY ทั้ง

ใน EA19 และ EU28  

 ราคาบ้าน (House Prices)  – ไตรมาส 1/2562 กลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28 ดัชนีราคา (House Price Index)

เพ่ิมข้ึนเท่ากันที่ ร้อยละ 4.0 YoY แต่เมื่อเปรียบเทียบ QoQ ราคาบ้านของกลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28 เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 0.3 เท่ากัน 

 อัตราการลงทุนและผลก าไรของธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Business Investment Rate of Non-

Financial Corporations) –ไตรมาสที่ 1/2562 (First Release) อัตราการลงทุนของ EA19 อยู่ที่ระดับร้อยละ 

23.6 QoQ (ใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 23.7)  ในขณะที่ผลก าไรปรับลดลงเหลือร้อยละ 39.8 

QoQ ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 40.0 

 ดุลการค้าสินค้า (Trade in Goods Balance) –กลุ่ม EA 19 จากการประมาณการครั้งแรก เดือนเมษายน 2562 

มูลค่าการค้าของกลุ่ม EA19 เกินดุลกับทั่วโลก  15.7  พันล้านยูโร ส่วน EU28 ประมาณการครั้งแรก ในเดือน

เมษายน 2562  เกินดุลการค้ากับท่ัวโลก 1.4  พันล้านยูโร  

 ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) –ไตรมาส 1/2562 EU28 เกินดุล 40.5 พันล้านยูโร QoQ

หรือร้อยละ 1.0 ของ GDP เพ่ิมจากจากไตรมาสที่ 4/2561 ที่เกินดุล 40.2 พันล้านยูโร QoQ หรือ ร้อยละ 1.0 ของ 

GDP  
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เสถียรภาพเศรษฐกิจ 

 อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (Headline Inflation) –   อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของกลุ่ม EA 19 ในเดือนมิถุนายน 2562 คาด

ว่าจะเท่ากับร้อยละ 1.2 เท่าเดิมกับเดือนพฤษภาคม 2562 (flash estimate)  

 อัตราการว่างงาน (Unemployed  Rate) – เดือนพฤษภาคม 2562  ของ กลุ่ม EA19 เท่ากับร้อยละ 7.5  และ 

EU28 อยู่ที่ร้อยละ  6.3 MoM  ตามล าดับ และเท่ากับร้อยละ 8.3  และ6.9  YoY ตามล าดับ 

 อัตราการว่างงานคนหนุ่มสาว (อายุต่ ากว่า 25 ปี) – เดือนพฤษภาคม 2562  ในกลุ่ม EA19 ร้อยละ 15.7 และ

ร้อยละ 14.3 ในกลุ่ม EU28  MoM  ส่วนอัตราการว่างงานคนหนุ่มสาว YoY   เท่ากับร้อยละ 17.0 และ 15.1 

ตามล าดับ 

 อัตราการจ้างงาน (Employment Rate)  - อัตราการจ้างงานไตรมาส 1/2562 ของกลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28   
เพ่ิมข้ึนเท่ ากันร้อยละ 0.3 QoQ ส่วนในไตรมาส 4/2561 อัตราการจ้างงานของ กลุ่ม EA 19 เพ่ิมขี้นร้อยละ 0.3  
QoQ และร้อยละ 0.2 ในกลุ่ม EU28 

ฐานะการคลัง 

 การขาดดุลงบประมาณ ต่อ GDP( Government Deficit of GDP) – ปี 2561  กลุ่ม EA19  การขาดดุล
งบประมาณต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 1/GDP เป็นขาดดุลงบประมาณร้อยละ 0.5/ GDP YoY  ส่วนกลุ่ม EU28 
ขาดดุลงบประมาณลดลงเช่นกันจากร้อยละ 1.0/GDP เป็นร้อยละ 0.6/GDP YoY 

 สัดส่วนหนี้สาธารณะ/GDP( Government Debt of GDP) –ไตรมาส 4/61 สัดส่วนหนี้สาธารณะของกลุ่ม 
EA19 เท่ากับร้อยละ 85.1/GDP QoQ และร้อยละ 85.1 YoYและกลุ่ม EU28 สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับร้อย
ละ 80.0/GDP  QoQ และร้อยละ 80.0/GDP YoY ตามล าดับ 
 

นโยบายการเงิน 
 

 นโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษ (Quantitative Easing: QE)- Governing Council of ECB มีประชุมเมื่อวันที่ 

6 มิถุนายน 2562 และมีมติให้คงการ reinvest พันธบัตรภายใต้มาตรการ Asset Purchase Programme (APP) 

ที่จะครบก าหนดอายุต่อไปแบบเต็มจ านวน โดย ECB ตั้งใจจะด าเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะผ่านพ้น

ช่วงเวลาที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือตราบเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบและท าให้

นโยบายการเงินมีความผ่อนคลายอย่างเหมะสมเพียงพอ        

 อัตราดอกเบี้ย - Governing Council of ECB มีประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

(Main Refinancing Rate) ไว้ที่ร้อยละ 0 และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Facility Rate) ร้อยละ 0.25 

และ Marginal Lending Facility Rate ที่ร้อยละ -0.40 ต่อไป อย่างน้อยจนถึงกลางปี 2563 
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 อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรเมื่อเทียบกับสกุลหลัก  ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร ดอลลาร์สหรัฐฯ 

เยน บาทอ่อนค่าลงในช่วงต้นเดือน และแข็งค่าขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ส่วนค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงต่อเนื่อง 
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                                                ภาวะเศรษฐกิจของปี 2562 และแนวโน้ม 

 

1. GDP Growth   

 Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2562 (seasonally adjusted – preliminary 

flash estimate)  กลุ่มยูโรโซน (EA19) ขยายตัวร้อยละ 0.4  QoQ  และกลุ่มสหภาพยุโรป (EU28) ขยายตัวร้อยละ  0.5 QoQ 

และเมื่อเทียบ YoY ไตรมาส 1/2562 กลุ่ม EA19 ขยายตัวร้อยละ 1.2 และ EU28 ขยายตัวร้อยละ 1.5   

            เมื่อเปรียบเทียบกับ GDP สหรัฐอเมริกา ไตรมาส 1/2562  เท่ากับร้อยละ 0.8 QoQ  หรือร้อยละ 3.2 YoY 

 
ทีม่า: Eurostat ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 GDP ไตรมาส 1/2562 ที่สูงสุดได้แก่ โครเอเทีย (ร้อยละ 1.8) ตามด้วยโปแลนด์และฮังการี (ร้อยละ 1.5 เท่ากัน) และ 

ต่ าสุด ได้แก่ ลัทเวีย (ร้อยละ -0.1) 

 
ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
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ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 

2. ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production)  

   Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2562 ว่า ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน  พ.ค. 2562 กลุ่ม EA19 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.9 MoM และ EU28  เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8  MoM  ในส่วนของ YoY  EA19  ลดลงร้อยละ 0.5  และ EU28  ลดลงร้อยละ 0.4  
ตามล าดับ 

   ผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลงในกลุ่ม EA19 มีปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้น (MoM) ของผลผลิตหลักๆ ได้แก่ ผลผลิตใน 
สินค้าทุนร้อยละ 1.3 สินค้าบริโภคท่ีคงทนลดลงร้อยละ  2.3  ผลผลิตของสินค้าบริโภคไม่คงทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7  สาขาพลังงาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 แต่ สินค้าขั้นกลางลดลงร้อยละ 0.2  ขณะทีผ่ลผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่ม EU28 ลดลงมีปัจจัยมาจาก การ
เพ่ิมข้ึนของผลผลิตสินค้าทุนร้อยละ  1.9 สินค้าบริโภคท่ีไม่คงทนร้อยละ 1.5  ผลผลิตสินค้าบริโภคท่ีคงทนร้อยละ 1.7 ผลผลิตสินค้า
พลังงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3  แตผ่ลผลิตสินค้าข้ันกลาง ร้อยละ 0.1 ส่วนประเทศทีผ่ลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นที่สุด MoM ได้แก่ 
เดนมาร์ก (4.4%)  ไอร์แลนด์ (2.3%) ฝรั่งเศส (2.1%) ลดลงมากที่สุด ได้แก่ ฟินแลนด์ (-2.9%) โรมาเนีย (-1.9%) โครเอเทีย (-
1.7%)  
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

 

 

ที่มา: Eurostat  ณ วันที่ 12 กรกฎาคม  2562 
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ที่มา: Eurostat  ณ วันที่ 12 กรกฎาคม  2562 
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ที่มา : Eurostat ณ วันที่ 13 มิถุนายน  2562    
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3. ผลผลิตภาคการก่อสร้าง (Production in Construction) 

.   Eurostate เปิดเผยตัวเลขเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ว่า เดือน เม.ย. 2562  Production in Construction กลุ่ม เดือน 

มี.ค. 2562 ผลผลิตภาคการก่อสร้าง กลุ่ม EA19 ลดลงร้อยละ 0.8 MoM เนื่องจากสาขาวิศวกรรมโยธาลดลงร้อยละ 2.5  และการ

ก่อสร้างอาคาร ลดลงร้อยละ 0.5 และกลุ่ม EU28 ลดลงร้อยละ 0.6  MoM  เนื่องจากสาขาวิศวกรรมโยธาลดลงร้อยละ 2.3 และ

การก่อสร้างอาคาร ลดลงร้อยละ 0.4 ประเทศท่ีผลผลิตการก่อสร้างลดลงมากท่ีสุด ได้แก่ สโลวาเนีย (-7.4%) ฮังการี (-3.8%) 

ฝรั่งเศส (-2.3%) เป็นต้น ส่วนประเทศที่เพ่ิมมากท่ีสุด ได้แก่ โรมาเนีย (6.2%) เบลเยี่ยม (1.8%) และ สเปน (1.6%) เป็นต้น  

ในขณะที่เทียบ YoY กลุ่ม EA19 เพ่ิมที่ร้อยละ 3.9 เนื่องจากสาขาวิศวกรรมโยธาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4  และการก่อสร้าง

อาคาร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.0 และกลุ่ม EU28 เพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 4.5 ตามล าดับ  โดยที่สาขาวิศวกรรมโยธาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 และ

สาขาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 ตามล าดับ  ประเทศท่ีลดมากท่ีสุด สโลวาเกีย (-3.9 %) ฝรั่งเศส (-0.8%) เป็นต้น ส่วนประเทศที่

เพ่ิมมากที่สุด ได้แก่ ฮังการ ี(40.0%)  โรมาเนีย (31.2%) และโปแลนด์ (14.9%) เป็นต้น  

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 



11 
 

 

ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

 

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่  18 มิถุนายน  2562 
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ที่มา: Eurostat ณ วันที่  18 มิถุนายน 2562 
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4. ราคาผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Producer Prices: IPP) 

     Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ว่า ราคาผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม  เดือนเมษายน 2562 กลุ่ม EA19 ลดลง
ร้อยละ 0.1 MoM กลุ่ม EU28 ไม่เปลี่ยนแปลง MoM  และเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า กลุ่ม EA19  เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.6 และกลุ่ม EU28 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 YoY  

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  2562 
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ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  2562       
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5. ปริมาณการค้าปลีก (Volume of Retail Trade)  

Eurostat  เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม   2562 ตัวเลขปริมาณการค้าปลีก ในเดือนพ.ค. 2562   กลุ่ม EA19 ลดลงร้อยละ 

0.3 และในกลุ่ม  EU28  ลดลงร้อยละ 0.4 MoM  ส าหรับ YoY ในกลุ่ม EA19 ปริมาณการค้าปลีกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3  YoY ทั้งใน 

EA19 และ EU28 

 

                      ที่มา: Eurostat ณ วันที่  4 กรกฎาคม 2562 
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ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
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ทีม่า: Eurostat ณ 4 กรกฎาคม 2562 
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

6. ราคาบ้าน (House Price ) 

Eurostat เปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้าน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ว่า ไตรมาส 1/2562 กลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28 

ดัชนีราคา (House Price Index) เพ่ิมข้ึนเท่ากันที่ ร้อยละ 4.0 YoY แต่เมื่อเปรียบเทียบ QoQ ราคาบ้านของกลุ่ม EA19 และกลุ่ม 

EU28 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 เท่ากัน  ประเทศสมาชิกที่ดัชนีราคาบ้านเพ่ิมมากท่ีสุดได้แก่ ฮังการี (11.3%)  เช็คเนีย (9.4%)  ฑโปรตุ

เกส (9.2%) ส่วนที่ลดลงมากได้แก่  อิตาลี (-0.8%)  เป็นต้น 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า QoQ ประเทศสมาชิกที่ดัชนีราคาบ้านเพ่ิมมากท่ีสุดได้แก่ ฮังการี (3.7%)  โปรตุเกส (3.6%) 

โครเอเทีย (3.5%)  เป็นต้น ที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ มอลต้า (-4.2%) สหราชอาณาจักร (-1.3%)  เป็นต้น 

 

ที่มา: Eurostate ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
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ที่มา: Eurostate ณ วันที่ 10 กรกฎาคม  2562 
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7. อัตราการลงทุนและผลก าไรของธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Business Investment Rate of Non-Financial 

Corporations)  

Eurostat รายงานเมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2562 ว่า  ไตรมาสที่ 1/2562 (First Release) อัตราการลงทุนของ EA19 อยู่ที่

ระดับร้อยละ 23.6 QoQ (ใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 23.7)  ในขณะที่ผลก าไรปรับลดลงเหลือร้อยละ 39.8 QoQ 

ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 40.0 โดยทั้งอัตราการลงทุนและผลก าไรยังอยู่ในระดับต่ ากว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

2551-52  ซึ่งเคยอยู่ที่ระดับร้อยละ 24.1 และร้อยละ 41.5 ตามล าดับ 

 

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่  3 กรกฎาคม 2562 

 

 

 



21 
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8. ดุลการค้าสินค้า (Trade in Goods Balance)  

 Eurostat รายงานเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2562 ว่า กลุ่ม EA 19 จากการประมาณการครั้งแรก เดือนเมษายน 2562 มูลค่า

การค้าของกลุ่ม EA19 เกินดุลกับท่ัวโลก  15.7  พันล้านยูโร (ส่งออก 192.9 พันล้านยูโร น าเข้า 183.4 พันล้านยูโร) ส่วน EU28 

ประมาณการครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2562  เกินดุลการค้ากับทั่วโลก 1.4  พันล้านยูโร (ส่งออก 171.1 พันล้านยูโร น าเข้า 169.7 

พันล้านยูโร 

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่  18 มิถุนายน 2562 

 

                                      ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 

ส่วนการค้าสินค้าของกลุ่ม EA19 ประมาณการครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2562  เกินดุลการค้ากับการค้าภายกลุ่ม EA19

ด้วยกันเท่ากับ 163.7 พันล้านยูโร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 YoY  ในขณะที่การค้าภายใน EU28 ของ เกินดุลการค้ากับกลุ่มเดียวกันเพ่ิมขึ้น

291.2 พันล้านยูโร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 YoY 
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ที่มา: Eurostat ณ วันที่18 มิถุนายน 2562 

 

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
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ทีม่า: Eurostat ณ วันที่ 18 มิถุนายน  2562 

 

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
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9. ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) 

    Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2562  ว่า ไตรมาส 1/2562 EU28 เกินดุล 40.5 พันล้านยูโร QoQ 

หรือร้อยละ 1.0 ของ GDP เพ่ิมจากจากไตรมาสที่ 4/2561 ที่เกินดุล 40.2 พันล้านยูโร QoQ หรือ ร้อยละ 1.0 ของ GDP เป็น

แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่เกินดุล 58.3 พันล้านยูโร ผลจาก 

1) เกินดุลการค้าสินค้า (Balance of Trade in Goods) จ านวน  12.5  พันล้านยูโร  QoQ  
2) เกินดุลการค้าบริการ (Balance of Trade in Services) จ านวน 48.6  พันล้านยูโร QoQ  
3) บัญชีรายไดเ้ท่าดุล QoQ   
4) ขาดดุลบัญชีเงินโอนจ านวน -20.6 พันล้านยูโร QoQ  
5) ขาดดุลบัญชีทุน -8.9 พันล้านยูโร QoQ 

 

 
 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2562 
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ที่มา: Eurostat ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2562 

 
 

        ทัง้นี้ จากตัวเลขที่เปิดเผยในไตรมาส 1/2562  นี้ ประเทศที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากที่สุดในบรรดาสมาชิก 28 
ประเทศได้แก่ เยอรมนี (จ านวน 67.2 พันล้านยูโร) เนเธอร์แลนด์ (18.1 พันล้านยูโร) สวเีดน (6.0 พันล้านยูโร) ในขณะที่ 
สหราชอาณาจักรยังคงขาดดุลมากท่ีสุด (-37.1 พันล้านยูโร)  ฝรั่งเศส (-15.9 พันล้านยูโร) สเปน (-5.5 พันล้านยูโร) 
     ประเทศท่ีกลุ่ม EU28 เกินดุลด้วยมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (53.5 พันล้านยูโร) สวิตเซอร์แลนด์ (20.6 พันล้านยูโร) 
และประเทศที่ขาดดุลด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (-30.6 พันล้านยูโร) รัสเซีย (-13.2 พันล้านยูโร) 

 
     
 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 5 กรกฎาคม  2562 
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ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
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                                                              เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจ 

1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Annual Rate)  

Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2562 ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของกลุ่ม EA 19 ในเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่าจะ

เท่ากับร้อยละ 1.2 เท่าเดิมกับเดือนพฤษภาคม 2562 (flash estimate)   

 

ที่มา: Eurostate ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 

ที่มา: Eurostate ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 นอกจากนั้น Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2562  ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ าสุดคือ ไซปรัส ร้อยละ 0.2 

โปรตุเกส ร้อยละ .3 กรีซ ร้อยละ 0.6 และประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงสุด คือ โรมาเนีย ร้อยละ 4.4 ฮังการี ร้อยละ 4.0 และลัทเวีย

ร้อยละ 3.5 
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ที่มา: Eurostate ณ วันที่  18 มิถุนายน  2562 

 

2. อัตราการว่างงาน (Unemployed  Rate)  

Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ว่า อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคม 2562  ของ กลุ่ม EA19 เท่ากับร้อย

ละ 7.5 ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานที่ต่ าสุดนับจากเดือนกรกฎาคม 2551  และ EU28 อยู่ที่ร้อยละ  6.3  MoM  ตามล าดับซึ่งเป็น

อัตราการว่างงานที่ต่ าสุดนับจากเดือนมกราคม 2543 และอัตราการว่างงานในกลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28 เท่ากับร้อยละ 8.3  และ

6.9  YoY ตามล าดับ 

ประเทศที่อัตราการว่างงานต่ าสุดได้แก่ เช็คเชียร์  ( ร้อยละ 2.2)  เยอรมนี (ร้อยละ 3.1) เนเธอร์แลนด์ ( ร้อยละ 3.3) และประเทศที่

อัตราการว่างงานสูงสุด ได้แก่ กรีซ (ร้อยละ 18.5=1  ณ มี.ค. 62) สเปน (ร้อยละ 13.)  และอิตาลี (ร้อยละ 9.9)   
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

 

ทีม่า: Eurostat ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2562 

 

ทีม่า: Eurostat ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

 

เปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับสหรัฐฯ อัตราการว่างงานเดือนเมษายน 2562 เท่ากับร้อยละ 3.6 MoM  คงท่ีเท่ากับเดือนเมษายน 

2562  และและลดจากเดnvนพฤษภาคม ปี 2561 ร้อยละ 3.8 YoY 
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562อัตราการว่างงานคนหนุ่มสาว (อายุต่ ากว่า 25 ปี)  

Eurostat  เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  อัตราการว่างงานคนหนุ่มสาว (อายุต่ ากว่า 25 ปี) – เดือนพฤษภาคม 

2562  ในกลุ่ม EA19 ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 14.3 ในกลุ่ม EU28  MoM  ส่วนอัตราการว่างงานคนหนุ่มสาว YoY   เท่ากับร้อย

ละ 17.0 และ 15.1 ตามล าดับ 

          ประเทศที่อัตราการว่างงานคนหนุ่มสาวต่ าสุดคือ เยอรมนี (5.1%) เนเธอร์แลนด์ (6.3%) ส่วนประเทศที่อัตราการว่างงาน

ของหนุ่มสาว ที่สูงสุดได้แก่ กรีซ (40.4 % (ณ มี.ค. 2562) สเปน (31.7%) อิตาลี (30.5%) เป็นต้น  
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

 

ที่มา: Eurostate ณ วันที่   1  กรกฎาคม  2562 

อัตราการจ้างงาน (employment rate)  

          Eurostat เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ว่า อัตราการจ้างงานไตรมาส 1/2562 ของกลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28   

เพ่ิมข้ึนเท่ากันร้อยละ 0.3 QoQ หรือกลุ่ม EA19 เพ่ิมขี้นร้อยละ 1.3 YOY และกลุ่ม EU28 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 YoY ส่วนในไตรมาส 

4/2561 อัตราการจ้างงานของ กลุ่ม EA 19 เพ่ิมข้ีนร้อยละ 0.3 QoQ และร้อยละ 0.2 ในกลุ่ม EU28  

 

ที่มา: Eurostate ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

อัตราการจ้างงานเพ่ิมข้ึนสูงสุดในไตรมาส 1/2562  ได้แก่ประเทศฮังการี (ร้อยละ 1.0) สเปน ร้อยละ 0.7) และท่ีลดลงมากที่สุด

ได้แก่ เอสโทเนีย (ร้อยละ -0.4)

 

ที่มา: Eurostate ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 

 

ที่มา: Eurostate ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

                                                    ฐานะการคลัง 

1. การขาดดุลงบประมาณ ต่อ GDP( Government Deficit of GDP)  
Eurostat เปิดเผยตัวเลขเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  ว่า ปี 2561  กลุ่ม EA19  การขาดดุลงบประมาณต่อ GDP 

ลดลงจากร้อยละ 1/GDP เป็นขาดดุลงบประมาณร้อยละ 0.5/ GDP YoY  ส่วนกลุ่ม EU28 ขาดดุลงบประมาณลดลง
เช่นกันจากร้อยละ 1.0/GDP เป็นร้อยละ 0.6/GDP YoY 

ในส่วนของรายได้รัฐบาล ปี 2561 กลุ่ม EA19 จัดเก็บรายได้ได้ร้อยละ 46.3/GDP  YoY และมีรายจ่ายรัฐบาล
จัดเก็บรายได้ ร้อยละ 46.3/GDP  YoY และมีรายจ่ายร ฐบาลร้อยละ 46.8/GDP YoY  กลุ่ม EU28 จัดเก็บรายได้ ได้ร้อยละ 
45.0/GDP  YoY และมีรายจ่ายรัฐบาลร้อยละ 45.6/GDP YoY 

  

 
 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 
  
  ทั้งนี้ Eurostat  ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ว่า ในไตรมาสที่ 4/2561  กลุ่ม EA19  การขาดดุล
งบประมาณต่อ GDP  เพ่ิมเป็นร้อยละ 1/GDP QoQ  จากขาดดุลงบประมาณร้อยละ 0.5/ GDP ในไตรมาสที่ 3/2561   ส่วนกลุ่ม 
EU28 ขาดดุลงบประมาณเพ่ิมข้ึนเช่นกันจากร้อยละ 0.6/GDP ในไตรมาสที่ 3/2561 เป็นร้อยละ 1.0/GDP QoQ 
 

 
ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

 
ที่มา: Eurostat ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 

 
2.สัดส่วนหนี้สาธารณะ/GDP( Government Debt of GDP)  

           Eurostat เปิดเผยตัวเลขเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  ว่า ไตรมาส 4/61 สัดส่วนหนี้สาธารณะของกลุ่ม EA19 ลดลง
เหลือร้อยละ 85.1/GDP จากร้อยละ 86.1/GDP QoQ และลดจากร้อยละ 87.1/GDP เป็นร้อยละ 85.1 YoY  
           ในขณะที่ ในไตรมาส 4/2561 กลุ่ม EU28 สัดส่วนหนี้สาธารณะลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 80.0/GDP ลดจากร้อยละ 
81.0 /GDP QoQ และลดจากร้อยละ 81.7/GDP เป็นร้อยละ 80.0 YoY ตามล าดับ  

ประเทศที่ยังมีสัดส่วนหนี้สาธารณะเกินร้อยละ 60/GDP มากท่ีสุดตามล าดับๆ ได้แก่  กรีซ (181.1%) อิตาลี (132.2%)  
     โปรตุเกส (121.5%) ไซปรัส (102.5.9%) เบลเยียม (102.0%)  เป็นต้น ส่วนประเทศท่ีมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่ าได้แก่    
     เอสโทเนีย (8.4%) ลักเซมเบิร์ก (21.4%) บัลกาเรีย (22.6%) เป็นต้น  

 
 

ทีม่า:Eurostat ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 
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ที่มา:Eurostat ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 

 

 
 

ที่มา: Eurostat ณ วันที่วันที่ 24 เมษายน 2562 
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ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป 

นโยบายการเงิน 
• นโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษ (Quantitative Easing: QE)- Governing Council of ECB มีประชุมเมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2562 และมีมติให้คงการ reinvest พันธบัตรภายใต้มาตรการ Asset Purchase Programme (APP) ที่จะครบ
ก าหนดอายุต่อไปแบบเต็มจ านวน โดย ECB ตั้งใจจะด าเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือตราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาสภาพคล่องในระบบและท าให้นโยบายการเงินมีความผ่อนคลายอย่าง
เหมะสมเพียงพอ        
• อัตราดอกเบี้ย - Governing Council of ECB มีประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Main 
Refinancing Rate) ไว้ที่ร้อยละ 0 และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Facility Rate) ร้อยละ 0.25 และ Marginal 
Lending Facility Rate ที่ร้อยละ -0.40 ต่อไป อย่างน้อยจนถึงกลางปี 2563 
•    อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรเมื่อเทียบกับสกุลหลัก - ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เมือ่เทียบกับค่าเงินยูโร ดอลลารส์หรัฐฯ เยน 
บาทอ่อนค่าลงในชว่งต้นเดือน และแข็งค่าขึน้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ส่วนค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงต่อเนื่อง 
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ทีม่า: Financial Time as of  15 กรกฎาคม  2562                                                                   


