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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 6-10 พ.ย. 60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 279 ประจาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเดือนที่3
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดมาตรการช็อปช่วยชาติจะมีเม็ดเงินสะพัดราว 5-6 พัน ล.บ.
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 มีจานวน 6,369,331.31 ล.บ.
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50%
ส่งออกฉลุยดันจีดีพี'61โต5% สรท.ชี้สัญญาณบวกใน-นอกปท. ศก.โลกมาแล้ว-แรงส่งใช้จ่ายรัฐ
ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปลายปี 2560

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ต.ค.60 อยู่ที่ 76.7
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ 75.0 ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติ คาดว่าจะทาให้มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจประมาณ
15,000-20,000 ล้านบาท หากรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีก 5,000 ล้านบาท จะทาให้เม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้อีกประมาณ 25,000 ล้านบาท และช่วยกระตุ้นจีดีพีในปีนี้ให้เพิ่มขึ้นได้อีก 0.1% ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย คาดมาตรการช็อปช่วยชาติจะมีเม็ดเงินสะพัดราว 5-6 พัน ล.บ. โดยกระจายรายได้ไปให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า และภาคเกษตรกรรมที่
ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม กระทรวงการคลัง รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 มีจานวน 6,369,331.31 ล.บ. หรือคิดเป็น
42.29% ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,959,164.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 970,216.31 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้าประกัน) 426,321.04 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 13,629.55 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้าง
เพิ่มขึ้นสุทธิ 94,480.81 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
1.50% ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามตลาดคาด หลังการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมี แนวโน้มชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะจากปัจจัยด้าน
ต่างประเทศ ในขณะที่ยังต้องติดตามความเข้มแข็งของการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ รวมถึงพัฒนาการเงินเฟ้อ คณะกรรมการฯ จึ งเห็นว่า
นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มองว่าการขยายตัวของการส่งออกเป็นผลจากการค้า
ระหว่างประเทศที่ขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น คาดการณ์ส่งออก ทั้งปีจะเติบโตไม่ตา่
กว่า 8% ส่งผลให้เศรษฐกิจรวมหรือจีดีพีโตได้ไม่ต่ากว่า 3.9% แต่ยังต้องติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ศุลกากร เรื่องการทาชิป
ปิ้งมาร์ก พระราชกาหนด (พ.ร.ก.) บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของสหรัฐ และท่าทีของสหรัฐ
ในการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (เอเปค) ส่วนแนวโน้มการส่งออกปีหน้าคาดว่าจะโตได้อย่างน้อย 5% จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ การท่องเที่ยวและการส่งออก จึงประเมินว่ามีโอกาสที่จีดีพีปี
หน้าจะขยายตัวได้ถึง 5% ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปลายปี 2560 โดยกระทรวงการคลังได้เสนอ
ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่ เกิน 15,000 บาท
เนื่องจากกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
อัตราแลกเปลี่ยน: ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ศุกร์ที่ 10 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 33.12 บาทต่อดอลลาร์ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยชี้นาใหม่ เข้ามา
สาหรับปัจจัยที่น่าจับตามองได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. และ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ รวมถึงความคืบหน้าของกฎหมายปฏิรูป
ภาษีของสหรัฐฯ
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : สินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจาเดือนก.ย.เพิ่มขึน้ 0.3%, เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 3.15% ในไตรมาส 4
โดยต่ากว่าเล็กน้อย
 ประเทศญี่ปุ่น : ยอดขายรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารนาเข้า ปรับตัวขึ้น 1.1% ในเดือนต.ค, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน
เม.ย. - ก.ย. ขยายตัวแตะ 11.53 ล้านล้านเยน (1.01 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ), ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวขึ้นในเดือนต.ค. อยู่ที่
ระดับ 52.2
 ประเทศจีน : ยอดส่งออกเดือนต.ค.ปรับตัวขึ้น 6.1%, ยอดเกินดุลการค้าในเดือนต.ค.อยู่ที่ 2.545 แสนล้านหยวน, ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.9% ในเดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 6.9% ในเดือนต.ค.
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจาเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากปรับตัวขึ้น 0.8% ใน
เดือนส.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยแบบจาลองการคาดการณ์ Nowcast แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้ม
ขยายตัว 3.15% ในไตรมาส 4 โดยต่ากว่าเล็กน้อยจากตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 3.16% ที่ระบุไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน
ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมผู้นาเข้ายานยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารนาเข้า ปรับตัวขึ้น 1.1% ในเดือนต.ค
เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 23,737 คัน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเม.ย. - ก.ย. ขยายตัวแตะ 11.53
ล้านล้านเยน (1.01 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ), ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจ ปรับตัว
ขึ้นในเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 52.2 เพิ่มขึ้น 0.9 จุดจากเดือนก.ย.
จีน: สานักงานศุลกากรจีนรายงานยอดส่งออกเดือนต.ค.ปรับตัวขึ้น 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดการนาเข้าในเดือนต.ค. พุ่ง
ขึ้น 15.9% ซึ่งส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือนต.ค.อยู่ที่ 2.545 แสนล้านหยวน, สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.9% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 6.9% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. ที่ระดับ 56.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 สาหรับแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐที่มี
การใช้งาน มีจานวนเพิ่มขึ้น 9 แท่น สู่ระดับ 738 แท่นถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. นอกจากนี้ จานวนแท่นขุดเจา ะน้ามันใน
สัปดาห์นี้ มีจานวนสูงกว่าระดับ 452 แท่น ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ซาอุดิอาระเบียและอิหร่าน รวมทั้งการที่กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลาซิส อัล ซาอุด แห่งซาอุดิอาระเบีย ได้ประกาศกวาดล้างการทุจริตครั้ งใหญ่
ซึ่งนาไปสู่การจับกุมตัวมกุฎราชกุมารอัลวาลีด บิน ทาลาล และเจ้าชายคนอื่นๆ รวมทั้งรัฐมนตรี มหาเศรษฐี และอดีตเจ้าหน้าที่อีกหลายคน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 พ.ย. 60)
 สหรัฐ : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค., ราคานาเข้าและส่งออกเดือนต.ค.,
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.
 อียู : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งที่ 2), ดุลการค้าเดือนก.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.
 อังกฤษ : ยอดค้าปลีกเดือนต.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค., อัตราว่างงานเดือนก.ย.
 จีน : การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนต.ค., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค.
 ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค., ตัวเลขประมาณการเบื้องต้น GDP ไตรมาส 3/2560, การผลิตภาคอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย
เดือนก.ย.
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