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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 221 ประจาวันที่ 26 กันยายน 2559
พฤษภาคม 2557







ช่วงวันที่ 19-23 ก.ย. 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว แนะรัฐบาลจ่ายเงินให้ชาวนาตันละ 2,000 บาท
คลังชี้ตลาดส่งออกสหรัฐวูบหนัก เหตุเศรษฐกิจทรุดยาวถึงปีหน้า-คู่ค้าแห่ตีกลับสินค้าไทย
ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้าง 3 ไตรมาสแรกของปี ชะลอตัวประมาณ 2-3%
คอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกเพิ่มขึ้นมากที่สดุ ถึง 600% หรือเพิ่มขึ้น 292,836 ยูนิต
นักลงทุนไทยและตปท. สนใจเหตุยิลล์สูง

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถิติการส่งออกข้าว วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.ย. ว่า อินเดียส่งออกข้าวได้รวม 6.9 ล้านตัน มากสุดเป็น
อันดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือไทย ที่ 6.4 ล้านตัน เวียดนาม 3.2 ล้านตัน ปากีสถาน 2.5 ล้านตัน สหรัฐฯ 2.3 ล้านตัน ซึ่งสมาคมฯคาดว่า
ตลอดทั้งปีนี้ไทยจะส่งออกได้ 9.4-9.5 ล้านตัน แต่จะแซงอินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกได้หรือไม่ต้องติดตามสถานการณ์อีกครั้ง
สาหรับมาตรการที่ทางสมาคมเห็นว่ารัฐบาลควรดาเนินการคือรัฐบาลจ่ายเงินตรงให้กับชาวนาตันละ 2,000 บาท เพื่อเพิ่มอานาจซื้อ โดยที่ไม่ต้อง
ยุ่งเกี่ยวกับกลไกตลาดข้าว โดยอาจช่วยเหลือชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกข้าวไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน รวม 3 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 40,000 ล้าน
บาท, สานักเศรษฐกิจการคลัง ชี้ตลาดส่งออกหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯอาการน่าเป็นห่วง คาดทั้งปีโตได้ไม่ถึงเป้า และได้ปรับลดเป้าหมายลง
เหลือ 1.0% จากเดิม 2.0% หลังภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยาวไปจนถึงปี 60 ทาให้คู่ค้าตีกลับสินค้าจากไทยมากขึ้นโดย ณ เดือน มิ.ย.
59 สหรัฐฯ มีการปฏิเสธสินค้าของไทย 37 ครั้ง เพิ่มขึ้นที่ 54.1% จากเดือน พ.ค. 59 ที่มีการปฏิเสธเพียง 13 ครั้ง โดยอ้างไม่ได้มาตรฐาน และทา
ผิดเงื่อนไข และข้อมูลจาก WTO ระบุ สหรัฐเป็นผู้ที่ใช้มาตรการกีดกันทางการค้ามากที่สุดในโลก, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เผย ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้าง 3 ไตรมาสแรกของปี ชะลอตัวประมาณ 2-3% คาดไตรมาส 4 ฟื้นตัวเนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจ เริ่มดีขึ้นภาพรวมมีมูล ค่าอยู่ที่ 4.6 แสนล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 3-5%, การสารวจพบว่า คอนโดมิเ นียมในพื้นที่
กรุงเทพฯ ชั้นนอกเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 600% หรือเพิ่มขึ้น 292,836 ยูนิต ส่วนใหญ่เกิดใหม่หลังปี 2548 ซึ่งเป็นช่วงที่รถไฟฟ้ามีผู้ใช้บริการมาก
ขึ้น ทาให้คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้าบูมมาก ส่วนรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ๆ ช่วงที่เพิ่งเริ่มก่อสร้างจะยังมีคอนโดมิเนียมเกิดไม่มาก แต่จะมากขึ้นตอน
รถไฟฟ้าก่อสร้างใกล้เสร็จ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากรถไฟฟ้าวิ่งแล้ว , รมช.คลัง เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ของไทยเป็นที่น่าสนใจทั้งในและ
ต่างประเทศ เนื่องจากมีการให้ผลตอบแทน (ยิลล์) สูงกว่าในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้อายุ 10 ปี ของไทย ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.03% แม้จะไม่สูงมาก แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น อย่างญี่ปุ่นที่มีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในขณะนี้ติดลบ เพื่อ
เป็นการลดสภาพคล่องในตลาดการเงิน ทาให้เห็นชัดว่าตราสารหนี้ของไทยให้อัตราผลตอบแทนที่สูง

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : เฟด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทรี่ ะดับ 0.25-0.50 เปอร์เซ็นต์, ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2559 เหลือร้อย
ละ 1.8, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.1%
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค. เกินดุล 2.10 หมื่นล้านยูโร สาหรับการลงทุนทางตรงในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นเป็น
7.21 หมื่นล้านยูโร จากเพียง 6.0 พันล้านยูโรในเดือนมิ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น : คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1%
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ประเทศสหรัฐ : เฟด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.25-0.50 เปอร์เซ็นต์เช่นเดิม และปรับลดประมาณการเติบโตของ
เศรษฐกิจในปี 2559 นี้ลงเหลือ 1.8 เปอร์เซ็นต์ จาก 2.0 เปอร์เซ็นต์ ที่ประเมินไว้เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน
ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัวในเดือนก.ค. โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ที่พุ่งขึ้น สวนทางราคาน้ามันที่
ปรับตัวลง และเมื่อเทียบรายปี , ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนก.ค. ทั้งนี้ หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน
ดัชนี CPI พื้นฐานดีดตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.ค. และ
เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พื้นฐานพุ่งขึ้น 2.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนก่อน
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค. เกินดุล 2.10 หมื่นล้านยูโร สาหรับการลงทุนทางตรงในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น
เป็น 7.21 หมื่นล้านยูโร จากเพียง 6.0 พันล้านยูโรในเดือนมิ.ย. แต่หากพิจารณาเป็นการลงทุนสุทธิเดือนก.ค. เพิ่มเป็น 5.28 หมื่นล้านยูโร จาก
เดือนก่อนหน้าที่ 1.16 หมื่นล้านยูโร ผลักดันโดยการลงทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ
ประเทศญี่ปุ่น : ธนาคารกลางญี่ปุ่น ปรับแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน โดยเพิ่มประเด็นการเข้าควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล ( yield curve control ) ทั้งนี้ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และคงปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์ในตลาด โดย
มีวงเงินที่จะซื้อหุ้นกู้เอกชน 5.4 ล้านล้านเยนต่อปี กองทุนหุ้น (ETFs) 6.0 ล้านล้านเยนต่อปี และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 9 หมื่นล้านเยนต่อปี
สาหรับการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอาจสามารถปรับเปลี่ยนไปจากที่กาหนดไว้เดิมที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปีได้ ทั้งนี้ BOJ ให้คามั่นว่าจะเพิ่มปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2.0% ให้เร็วที่สุด
ราคาน้ามัน : WTI ในวันศุกร์ปิดตลาดที่ 44.48 ดอลลาร์/บาร์เรล งวดส่งมอบเดือนพ.ย.ปรับตัวลง 1.84 ดอลลาร์ หรือ 4% สาหรับ
ราคาน้ามันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 1.76 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดตลาดที่ระดับ 45.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งในสัปดาห์หน้า กลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) และรัสเซีย จะประชุมกันในวันที่ 26-28 ก.ย.นี้ นอกรอบเป็นการประชุมพลังงานระหว่างประเทศ (IEF) ที่
แอลจีเรีย โดยที่ประชุมจะหารือเรื่องการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ามัน
อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 34.60 บาทต่อดอลลาร์สรอ. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.88 บาท/ดอลลาร์สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ซึ่งเป็นผลการประชุม
ของเฟด ที่ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และมีทิศทางจะปรับขึ้นอย่างค่อยเป็น ค่อยไป ทาให้มีเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาในไทยทั้ง ตลาด
หุ้นและพันธบัตร

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 ก.ย. 59)
 สหรัฐ : ยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales), ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน,ยอดขายบ้านใหม่ (ส.ค.) , ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื่องต้นโดยมาร์กิต, ดัชนีการผลิตจากเฟดสาขาดัลลัส, ราคาบ้านเดือนก.ค.จากเอสแอนด์พี/เคสชิลเลอร์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นโดยมาร์กิต, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด, ดัชนีภาคการ
ผลิตจากเฟดสาขาริชมอนด์ (ก.ย.) , สต็อกน้ามันรายสัปดาห์จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA), จานวนผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานรายสัปดาห์, กาไรภาคธุรกิจ, ประมาณการครั้งสุดท้ายของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2/2559,
 อียู : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื่องต้นเดือนก.ย.โดยมาร์กติ , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื่องต้นเดือน
ก.ย.โดยมาร์กิต, ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.
 เยอรมนี : ยอดค้าปลีก (ส.ค.), ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื่องต้นโดยมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการเบื่องต้นโดยมาร์กิต, อัตราว่างงาน, อัตราเงินเฟ้อ (ก.ย.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก GfK (ต.ค.)
 ฝรั่งเศส : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2/2559, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื่องต้นโดยมาร์กิต,
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื่องต้นโดยมาร์กิต, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ก.ย.)
 ญี่ปุ่น : ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ (ก.ค.), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม, ยอดค้าปลีก (ส.ค.)
 มาเลเซีย : อัตราว่างงาน (ก.ค.)
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