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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตลอดปี 2560
กนง.ได้ปรับลดคาดการณ์เติบโตเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ลงเหลือ 0.3%
"บีโอไอ" เผย 7 เดือนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมากถึง 155 โครงการ มูลค่าร่วม 2,450 ลบ.
"กระทรวงการท่องเที่ยวฯ" คาดการณ์นโยบายปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญกระทบทัวร์จีนระยะสัน้
ธปท.แจงทุนสารองระหว่างประเทศ 9 ก.ย. อยู่ที่ US$ 180.7 พันล้าน
เบิกจ่ายพุ่ง 2.2 ล้านล้านผลการเบิกจ่ายเงินสิน้ 10 เดือนของงบประมาณประจาปี 2559 (1 ต.ค.58-29 ก.ค.59)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตลอดปี 2560 เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว โดยมีภาคการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับ ทาให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มกลับสู่กรอบ
เป้าหมายในช่วงครึ่งปีหลัง กนง.ได้ปรับลดคาดการณ์เติบโตเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ลงเหลือ 0.3% จากเดิมที่คาดขยายตัว 0.6% แต่คงการเติบโต
ในส่วนของเงินเฟ้อพื้นฐานไว้ที่เดิม คือ 0.8% ส่วนในปีหน้า ได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปลงเหลือ 2% จากเดิมที่ 2.2% และได้คงคาดการณ์
การเติบโตเงินเฟ้อพื้นฐานในปีหน้าไว้ที่เดิม คือ 1% "บีโอไอ" เผย 7 เดือนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมากถึง 155
โครงการ มูลค่าร่วม 2,450 ลบ. คาดทั้งปีไม่น้อยกว่า 5 พันลบ. หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจานวนโครงการลงทุนทั้งหมดใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
รวมทั้งอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยในการลงทุนกิจการเขตดาต้าเซ็นเตอร์มูลค่าเงินลงทุนกว่า 750 ล้านบาท ที่จัง หวัด
สระบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางสาหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรต่าง ๆ ซึ่งการลงทุนของบริษัทจะมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นที่ตั้งศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงของภูมิภาค รวมถึงเป็นศูนย์กลางที่น่าเชื่อถือด้านศักยภาพและบริการไอทีในอนาคต "กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ" คาดการณ์นโยบายปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญกระทบทัวร์จีนระยะสั้น เชื่อจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ระยะยาว ด้าน "ททท." มั่นใจตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้ไม่ต่ากว่า 10 ล้านคนเหมือนเดิม เร่งคัดกรองรายชื่อบริษัทนาเที่ยวคุณภาพเสนอต่อ จีน
เตรียมประกาศราคากลางสินค้า-บริการท่องเที่ยวทุกชนิด กันลูกทัวร์จีนโดนเอาเปรียบ พร้อมออกแบบแพ็กเกจทัวร์คุณภาพเสนอขายช่วงตรุษจีน
ปีหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานทุนสารองเงินตราต่างประเทศของไทย วันที่ 9 ก.ย.59 อยู่ที่ 180.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขณะเดียวกันฐานะฟอร์เวิร์ดสุทธิของไทย อยู่ที่ 19.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสารองระหว่างประเทศในรูปเงินบาทอยู่ที่ 6,284.5
พันล้านบาท เบิกจ่ายพุ่ง 2.2 ล้านล้านผลการเบิกจ่ายเงินสิ้น 10 เดือนของงบประมาณประจาปี 2559 (1 ต.ค.58-29 ก.ค.59) เบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 2.2 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 81.5% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.4% (ปี
ก่อนเบิกจ่าย 80.1%) แบ่งเป็น รายจ่ายประจา เบิกจ่ายแล้ว 1.9 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 88.6%
ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 2.9 แสนล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 4.6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 62.4% โดยการ
เบิกจ่ายเงินประมาณของภาครัฐ

-1-

Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





ประเทศสหรัฐ : ยอดค้าปลีกในเดือนส.ค. ลดลง 0.3%, ยอดค้าปลีกพื้นฐานลดลง 0.1%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนส.ค.
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือนส.ค.อยู่ที่ 0.2%, อัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป (EU) อยู่ที่ 0.3% ในเดือนส.ค.
ประเทศอังกฤษ : ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ลดลงเล็กน้อย 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน
ประเทศจีน : ผลผลิตอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น 6.3% ในเดือน ส.ค., ยอดขายปลีกเดือน ส.ค. ได้เพิ่มขึน้ 10.6%, การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรในจีนได้เพิ่มขึ้นในอัตราทรงตัว 8.1% ในช่วงม.ค.-ส.ค.

ประเทศสหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกในเดือนส.ค. ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังจากปรับตัว
ขึ้นติดต่อกัน 3 เดือน ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ามัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร ลดลง 0.1% เช่นกันเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า สาหรับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ราคาพลังงานและภาคบริการร่วงลง
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือนส.ค.อยู่ที่ 0.2%
ทรงตัวจากเดือนก.ค. ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป (EU) อยู่ที่ 0.3% ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นจาก 0.2% ในเดือนก.ค.
ประเทศอังกฤษ : รายงานยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ลดลงเล็กน้อย 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบรายปี สะท้อน
Brexit ส่งผลกระทบจากัด
ประเทศจีน: ผลผลิตอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น 6.3% ในเดือน ส.ค. จากระดับของปีก่อน ทางด้านข้อมูลตัวเลขยอดขายปลีกเดือน ส.ค.
ได้เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในจีนได้เพิ่มขึ้นในอัตราทรงตัว 8.1% ในช่วงม.ค.-ส.ค. ดังนั้น
เศรษฐกิจจีนได้ฟื้นกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นในเดือนหลังๆ นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในภาครัฐ และการฟื้นตัวของธุรกิจภาค
อสังหาฯ ในขณะที่การลงทุนในภาค เอกชนยังคงซบเซา
ราคานามัน : WTI ในวันศุกร์ปิดตลาดที่ 43.03 ดอลลาร์/บาร์เรล งวดส่งมอบเดือนต.ค.ลดลง 88 เซนต์ หรือ 2% ขณะที่ตลอดสัปดาห์
สาหรับราคาน้ามันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 82 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดตลาดที่ระดับ 45.77 ดอลลาร์/บาร์เรล ในรอบสัปดาห์ ทั้งนี้
จานวนแท่นขุดเจาะน้ามันที่เพิ่มขึ้น 2 แท่น ซึง่ เป็นการเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่ 11 ในรอบ 12 สัปดาห์ทาให้มีความกังวลว่าจะเกิดภาวะน้ามันล้นตลาด
จากจานวนแท่งขุดของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งข่าวจากลิเบียและไนจีเรียเตรียมเพิ่มการส่งออกน้ามัน
อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 34.92 บาทต่อดอลลาร์สรอ. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.85 บาท/ดอลลาร์สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ซึ่งปัจจัยที่ต้องจับตา
มองในสัปดาห์หน้าคือ การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี (19-23 ก.ย. 59)
 สหรัฐ : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน, ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย (ก.ย.), ตัวเลข
การเริม่ สร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้าง, ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจสหรัฐจากคอนเฟอเรนซ์,บอร์ด, ยอดขายบ้านมือสอง (ส.ค.), สต็อกน้ามันราย
สัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA), คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ, จานวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีราคาบ้าน (ก.ค.)
 อียู : ดุลบัญชีเดินสะพัด, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง (ก.ค.)
 เยอรมนี : ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) (ส.ค.)
 ฝรั่งเศส : ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (ก.ย.)
 จีน : ราคาบ้าน (ส.ค.)
 ญี่ปุ่น : ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้า (ส.ค.), ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
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