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ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค (CCI) ฟื้นต่อเนื่องเดือนที่ 2
คลังถกแบงก์ชาติ-ก.ล.ต.และนักลงทุนสถาบัน วางแผนกู้เงินปีหน้า 9.57 แสนล้านบาท
ททท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรป 7 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตได้ด้วยดี
ครม. ไฟเขียวยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงพาณิชย์ 20 ปี รองรับประเทศไทย 4.0
รัฐบาลจะผลักดัน 17 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/60 วงเงินประมาณ 1.02 แสนล้านบาท
กรอ.ไม่ห่วงยอดขอใบ ร.ง.4 ช่วง 8 เดือน มีแค่ 3,298 โรงงาน ลด 4.4% มูลค่า 2.98 แสนล้าน ลด 12.8%
ดัชนีเชื่อมั่นตลาดทุน พุ่ง 3 เดือนติดต่อกัน
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
โดยรวม ส.ค.เท่ากับ 62.2 สูงขึ้นจากเดือน ก.ค. ซึ่งอยู่ที่ 61.4 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน เท่ากับ 67.6 สูงขึ้นจาก 67.4
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 89.7 เท่ากับ 88.7 ดัชนีทุกรายการดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 คลังถกแบงก์ชาติ-ก.ล.ต.และ
นักลงทุนสถาบัน วางแผนกู้เงินปีหน้า 9.57 แสนล้านบาท โดยออกพันธบัตรรัฐบาล 5.5 แสนล้านบาท อายุ 5-50 ปี สาหรับแผนการระดมทุน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นการกู้เงินใหม่ 4.4 แสนล้านบาท และเป็นการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เก่า 5.17 แสนล้านบาท จะเป็นการออกพันธบัตร
รัฐบาล 5.5 แสนล้านบาท ททท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรป 7 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตได้ด้วยดี โตเฉลี่ยร้อยละ 89 โดยเฉพาะรัสเซีย โตร้อยละ 18 อีกครั้งหลังจากที่ปีที่แล้วติ ดลบถึงร้อยละ 40 เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจากอิตาลี และสเปนที่กลับมาเติบโต
เกือบร้อยละ 10 ขณะที่กลุ่มที่เติบโตค่อนข้างใกล้เคียงกันและเริ่มมีความโดดเด่น ได้แก่ ตลาดฝรั่งเศสและเยอรมัน ส่วนตลาดอเมริกายังคง
เติบโตตามคาดที่ร้อยละ 12-13 ครม. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี (60-79) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 59-64 ปฏิรูปการค้า เน้นปรับกฎหมายและวางระบบการค้า ระยะที่
2 ปี 65-69 เป็นห่วงโซ่คุณค่าสาคัญของภูมิภาค เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้นาตลาดภูมิภาค ระยะที่ 3 ปี 70-74 เน้นยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าสาคัญของโลก และระยะที่ 4 ปี 75-79 เน้นสร้างศักยภาพของประเทศให้สามารถส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ 1.สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 2.สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจการค้าของประเทศ 3.สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ รัฐบาลจะผลักดัน 17 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวปี 2559/60 วงเงินประมาณ 10 2 ล้านบาท แบ่งเป็นช่วงการช่วยเหลือก่อนการเพาะปลูก ขณะเพาะปลูกและหลังเพาะปลูกที่ผลผลิต
ออกสู้ตลาดพร้อมๆ กัน ซึ่งหลายโครงการเป็นโครงการเก่าของกระทรวงพาณิชย์ แต่เพื่ อช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่าในช่วงผลผลิตกระจุกตัว
โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอ นบข. เพื่อดาเนินโครงการดูดซับผลผลิตช่วงออกสู่ฤดูกาล ภายในวงเงิน 41,566.21 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ
36,241.74 ล้านบาท และงบประมาณในการอุดหนุนโครงการ 5,324.47 ล้านบาท กรอ.ไม่ห่วงยอดขอใบ ร.ง.4 ช่วง 8 เดือน มีแค่ 3,298
โรงงาน ลด 4.4% มูลค่า 2.98 แสนล้าน ลด 12.8% ด้านการแจ้งการประกอบกิจการและเริ่มกิจการในส่วนขยายโรงงานในช่วง 8 เดือน ปี
2559 มีจานวน 2,695 โรงงาน ลดลง 19.14% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมที่มีการแจ้งประกอบและเริ่มส่วนขยายโรงงาน
ที่มีมูลค่ามากสุดในช่วง 7 เดือนแรก ได้แก่ การผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ มูลค่าการลงทุน 1.08
แสนล้านบาท ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 3.69 หมื่นล้านบาท ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 2.79 หมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมอาหาร 2.36
หมื่นล้านบาท เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.77 หมื่นล้านบาท ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ก.ย. อยู่ที่ 140.68 จุด เพิ่มขึ้นจากการสารวจครั้ง
ก่อน 9.22% โดยนักลงทุนรายบุคคลมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 138.68 จุดเพิ่มขึ้น 18.43% ในขณะที่นักลงทุนสถาบันอยู่ที่ 129.41 จุด
ลดลง 4.85 % นักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ 157.14 จุด ลดลง 8.34%
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ประเทศสหรัฐ : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการประจาเดือนส.ค. ต่าที่สุดนับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการเงินในเดือนพ.ย. 51
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : GDP Q2 ขยายตัว 0.3% ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% และคาดการณ์ GDP 59 เพิ่มขึ้นเป็น 1.7%
ประเทศญี่ปุ่น : GDP ไตรมาส 2 ปี 59 ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากปีก่อน
ประเทศจีน : การส่งออกเดือน ส.ค. ลดลง 2.8% จากปี 58 ส่วนการนาเข้าเพิ่มขึ้น แสดงการบริโภคภายในประเทศดีขึ้น

ประเทศสหรัฐ : สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการประจาเดือนส.ค.
ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 51.4 จากระดับ 55.5 ในเดือนก.ค. โดยการลดลงของดัชนีดังกล่าวถือว่าเป็นการลดลงต่าที่สุดนับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการเงิน
ในเดือนพ.ย. 51 อีกทั้งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีสภาพตลาดแรงงานประจาเดือนส.ค. ออกมาลดลงที่ -0.7 จาก
ระดับ +1.3 ในเดือนก.ค.
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของยูโรโซนประจาไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 0.3% ธนาคารกลางยุโรป
มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% ระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์ และยังได้คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ 0.4% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ขณะเดียวกัน ECB ได้ประกาศคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
(QE) ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน และไม่มีการขยายช่วงเวลาในการดาเนินนโยบายดังกล่าวที่มีกาหนดสิ้นสุดในเดือนมี.ค. 60 พร้อมปรับเพิ่ม
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ สู่ระดับ 1.7% จากเดิมที่คาดการณ์ในเดือนมิ.ย.ที่ระดับ 1.6%
ประเทศญี่ปุ่น : GDP ไตรมาส 2 ปี 59 ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากปีก่อน หรือขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดย
พบว่า การบริโภคและลงทุนในประเทศขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าและบริการหดตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 3
ประเทศจีน: การส่งออกเดือน ส.ค. ลดลง 2.8% จากปี 58 ส่วนการนาเข้าเพิ่มขึ้น 1.5% จากปี 58 หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 21
เดือน ชี้ให้เห็นว่าความต้องการภายในประเทศและ ต่างประเทศเริ่มขยับตัวขึ้น สอดคล้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่งผลให้จีน
ได้เปรียบดุลการค้าลดลงมาอยู่ที่ 52,050 ล้านเหรียญสหรัฐ และน้อยกว่าในเดือน ก.ค.ที่จีนเคยได้เปรียบดุลการค้า 52,310 ล้านเหรียญสหรัฐ
ราคาน้ามัน : ปิดตลาดที่ 45.88 ดอลลาร์/บาร์เรล งวดส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.74 ดอลลาร์ หรือ 3.65% ขณะที่ตลอดสัปดาห์ ราคา
น้ามันดิบเพิ่มขึ้น 3.2% สาหรับราคาน้ามันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 1.98 ดอลลาร์ หรือ 3.96% ปิด ตลาดที่ระดับ 48.01 ดอลลาร์/
บาร์เรล ปรับตัวขึ้นราว 2.5% ในรอบสัปดาห์ ทั้งนี้ จานวนแท่นขุดเจาะน้ามันที่เพิ่มขึ้น 7 แท่นในสัปดาห์นี้สู่ระดับ 414 แท่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
สัปดาห์ที่ 10 ในรอบ 11 สัปดาห์ทาให้คาดว่าอุปทานน้ามันจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยถ่วงราคาน้ามัน
อัตราแลกเปลี่ยน : ปิดตลาดที่ระดับ 34.72 บาทต่อดอลลาร์สรอ. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.61 บาท/
ดอลลาร์สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 2 ก.ย. และในระหว่างสัปดาห์ค่าเงินบาทได้เคลื่อนไหวขึ้นไปแตะจุดที่แข็ง
ค่าสุดที่ 34.58 บาทต่อดอลลาร์สรอ.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 ก.ย. 59)
 สหรัฐ : สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งและภาคธุรกิจ (ก.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมเดือนส.ค. โดย NFIB, ดัชนีราคาผูผ้ ลิต
(PPI), ดัชนีราคานาเข้าและส่งออก, สต็อกน้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA), ยอดค้าปลีก, ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.), ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส 2/2559, ดัชนีภาคการผลิต (ก.ย.) จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จานวนผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
 อียู : การผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซน (ก.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน (ก.ย.) โดย ZEW, , อัตราเงินเฟ้อ (ส.ค.)
 อังกฤษ : ดุลการค้า (ก.ค.), อัตราเงินเฟ้อ, ยอดค้าปลีก (ส.ค.), ธนาคารกลางอังกฤษประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
 เยอรมนี : ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด (ก.ค.), อัตราเงินเฟ้อ (ส.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (ก.ย.) จาก ZEW
 ฝรั่งเศส : การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.)
 จีน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI), ยอดปล่อยกูล้ ็อตใหม่สกุลเงินหยวน, ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI), ยอดค้าปลีก, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร, การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)
 ญี่ปุ่น : การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.),ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร, ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) (ส.ค.)
 ไทย : การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
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