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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

สศค.เผยเศรษฐกิจ ก.ค.ฟื้นค่อยเป็นค่อยไป
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค.59 หดตัว 5.1%
ดัชนีเชื่อมั่น SME ก.ค. ดีขึ้นยอดขาย-กาไรเพิ่มทั้งภาคการค้าและบริการ
พาณิชย์แก้ไขตัวเลขส่งออกติดลบเพิ่ม 7 เดือนขยับเป็น 2.3% เฉพาะก.ค.สูงถึง 6.4%
แนะใช้เงินท้องถิ่นค้าขายลดเสี่ยงผันผวน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค.59 อยู่ที่ 103.36 หดตัว 5.1% จาก 108.91 ในเดือน ก.ค.58 เป็นการติดลบสูงสุดใน
รอบ 2 ปี โดยมีอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ที่ 62.34% จาก 66.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาหรับอุตสาหกรรมสาคัญที่หดตัว
ได้แก่ รถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ที่มิใช่ยางรถยนต์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้า
และบริการ (TSSI) เดือนก.ค.59 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมิ.ย. 59 ที่ระดับ 89.6 มาอยู่ในระดับที่ 94.8 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านกาไร ต้นทุน
และยอดจาหน่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งภาคการค้าและบริการ โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกสาขาธุรกิจ สาหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า แม้ว่า
จะปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 101.8 จากระดับ 106.2 ในเดือนก่อน เพราะผู้ประกอบการ SMEs เห็นว่าประชาชนยังคงมีความระมัดระวังในการ
ใช้จ่าย กระทรวงพาณิชย์ปรับแก้ข้อมูลตัวเลขการส่งออกเดือนก.ค. 59 และภาพรวม 7 เดือน 59 ดังนี้ส่งออกไทยเดือน ก.ค. 59 มีมูลค่า
17,045 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือติดลบ 6.41% สาหรับการนาเข้ามีมูลค่า 16,202 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ ติดลบ -7.2% เกินดุล 843 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่าการส่งออกรวม 122,183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบ 2.3% ส่วนการนาเข้ามีมูลค่า
รวม 108,926 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบ 9.8% และยังเกินดุลการค้ารวม 13,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
ช้ากว่าคาดการณ์ ราคาน้ามันยังทรงตัวในระดับต่า และผลผลิตภาคเกษตรที่หดตัวระดับสูง จากสภาพอากาศที่แปรปรวน นายกฤษฎา จีนะ
วิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือน ก.ค.59 ว่า เศรษฐกิจไทยสะท้อนการ
ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่
ขยายตัวร้อยละ 7.4 ต่อปี ส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 ต่อปี สาหรับเศรษฐกิจด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้น
จากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวเป็นบวกร้อยละ 16.2 ต่อปี และภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงได้
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 10.2 ต่อปี นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ความผันผวนของค่าเงินจะยังคง
มีต่อไป เป็นผลมาจากปัจจัยด้านต่างประเทศค่อนข้า งมาก และมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก แต่มองว่าการ
แข็งค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางของค่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้ดีแนะทาธุรกรรมค้าขายด้วยเงินสกุลท้องถิ่น
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนส.ค. พิ่มขึ้น 4.4 จุด สู่ระดับ 101.1 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ปรับตัว
เลข GDP ประจาQ2 ว่าขยายตัว 1.1% จากเดิม 1.2% ส่วนการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 177,000
ตาแหน่ง
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเดือนส.ค. ลดลงสู่ระดับ 103.5 ส่วนอัตราว่างงานเดือนก.ค. ของยูโรโซน
ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 10.1% ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.ของยูโรโซน ลดลงสู่ระดับ 51.7
 ประเทศญี่ปุ่น ; ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นขยับขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 49.5 ในเดือน
ส.ค. การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นลดลงน้อยเกินคาดในเดือนก.ค. และอัตราการว่างงานลดลงแตะจุดต่าสุดในรอบ 21 ปี
เช่นเดียวกับราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นลดลงในเดือนก.ค.เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยลดลง 0.5% ต่อปี
ประเทศสหรัฐ : สานักงาน The Conference Board รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 4.4 จุด สู่
ระดับ 101.1 จากระดับ 96.7 ในเดือนก.ค. โดยระดับ 101.1 นี้ถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2015 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ปรับตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาQ2 ว่าขยายตัว 1.1% ต่ากว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 1.2% จากที่ขยายตัว 0.8%
ในQ1 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เศรษฐกิจขยายตัว 1.0% ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) รายงานว่า การจ้างงานของภาคเอกชน
สหรัฐฯ เดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 177,000 ตาแหน่ง
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (ESI) ซึ่งวัดความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจในยูโรโซนในเดือนส.ค. ลดลงสู่ระดับ 103.5 ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป
(Eurostat) รายงานว่า อัตราว่างงานเดือนก.ค.ของประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร หรือยูโรโซน ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 10.1% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน
มิ.ย. ส่วนอัตราว่างงานของประเทศในสหภาพยุโรป (EU) แตะที่ 8.6% ซึ่งเท่ากับเดือนก่อนหน้าเช่นกัน Markit รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัด ซื้ อ (PMI) ภาคการผลิ ต เดื อ นส.ค. ของยู โ รโซน ลดลงสู่ ร ะดั บ 51.7 จากระดั บ 52.0 ในเดื อ นก.ค. แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามเยอรมนี แ ละ
เนเธอร์แลนด์มีการขยายตัวแข็งแกร่งที่สุด ขณะที่ฝรั่งเศสยังคงอยู่ในช่วงขาลง และอิตาลีได้ปรับตัวลดลงสู่ ภาวะหดตัว
ประเทศญี่ปุ่น : มาร์กิต/นิกเกอิระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายขยับขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่
49.5 ในเดือนส.ค. จาก 49.3 ในเดือนก.ค. อย่างไรก็ดี ดัชนีอยู่ที่ระดับต่ากว่า 50 เป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน กระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น
รายงานว่า การจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือนลดลงเพียง 0.5% ในเดือนก.ค.เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่
ที่สุดในรอบกว่า 3 ปี อัตราการว่างงานลดลงจาก 3.1% ในเดือนมิ.ย. สู่ 3.0% ในเดือนก.ค.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 ก.ย. 59)
 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.โดยมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของ
สหรัฐ (ISM), ดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือนส.ค.โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), สต็อกน้ามันประจาสัปดาห์จากการปิโตรเลียมสหรัฐ (API), จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
 อียู : ดัชนีผู้จัดการจัดฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากมาร์กิต, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2/2559,
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
 อังกฤษ : ดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค.จาก Halifax, ผลผลิตภาคการผลิตเดือนก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.
 เยอรมนี : ดัชนีผู้จัดการจัดฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากมาร์กิต, ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือนก.ค.
 ฝรั่งเศส : ดัชนีผู้จัดการจัดฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากมาร์กิต, ยอดค้าปลีกเดือนก.ค., ตัวเลขจ้างงานไตรมาส 2/2559
 จีน : ดัชนีผู้จัดการจัดฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จากไฉซิน, การประชุมกลุ่ม G20 จัดขึ้นที่ประเทศจีน, ทุนสารองเงินตรา
ต่างประเทศเดือนส.ค., ยอดส่งออก, นาเข้า และดุลการค้าเดือนส.ค.
 ญี่ปุ่น : ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2/2559, ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน
ก.ค.
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