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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

กนง. คงดอกเบี้ย1.5%
สินเชื่อหดหนี้เน่าพุ่งทุบสถิติ
เงินเฟ้อเพิ่ม ร้อยละ 0.34 จากเครื่องดื่มและอาหาร
ตัวเลขแรงงานภาคการเกษตรลดลง 8.8 แสนคน นอกภาคเกษตรลดลง 7 หมื่นคน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คงเป้าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ที่ 32.4 ล้านคน
พาณิชย์ ยัน เป้าส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐฯ ปีนี้โตเท่าเดิมที่ 1%

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เผยว่า มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับร้อยละ 1.5 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นแต่อาจกลับเข้าสู่
กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ไตรมาส 3 ปี 59 สินเชื่อขยายตัวเพียง 2.4% ต่่าสุดในรอบ 6
ปี และเป็นการขยายตัวต่่ากว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทย โดยสินเชื่อภาพรวมยังมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ยังเพิ่มสูง
ขึ้นอยู่ที่ 2.89% ของสินเชื่อรวมที่ 11.78 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นระดับ NPL ที่สูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 54 ที่ NPL เคยขึ้นไปสูงสุด
ที่ 2.95% โดยสินเชื่อรายย่อย NPL มากสุดในสินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุด จาก 4.25% เพิ่มเป็น 5.10% ซึ่งสูงสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ปี 48
ส่านักงานนโยบายและยุท ธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (เงิ นเฟ้อ ) ประจ่าเดือนตุลาคม 2559 ว่าอยู่ที่
106.85 ขยายตัว 0.34% เมื่อเทียบกับตุลาคมปี 2558 เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ขยาย 0.89% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 7 และขยายตัว 0.16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่งผลให้ 10 เดือนของปี 2559 อัตราเงินเฟ้อ ขยายตัวร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ส่านักงานสถิติ แห่งชาติ เปิดเผยภาวะการท่างานของประชากรในเดือน ต.ค. 2559 ว่า มี จ่านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้น
ไป 55.71 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก่าลังแรงงาน 37.72 ล้านคน หรือคิดเป็น 67.7% และอยู่นอกก่าลังแรงงาน 17.99 ล้านคน หรือ 32.33% โดยผู้
อยู่ในก่าลังงานแรงงานนั้น เป็นผู้มี งานท่า 37.14 ล้านคน หรือ 98.5% เป็นผู้มีงานท่าในภาคเกษตรกรรม 11.21 ล้านคน ลดลง 8.8 แสนคน
ส่วนใหญ่ลดลงในการปลูกยางพารา มันส่าปะหลัง ข้าวเจ้า เป็นต้น ขณะที่นอกภาคเกษตรผู้มีงานท่า 25.93 ล้านคน ลดลง 7 หมื่นคน กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา คงเป้าจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ที่ 32.4 ล้านคน ขยายตัว 8.37% จากปีก่อน และคิดเป็นรายได้ 1.63 ล้านล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 11.66% จากปี 58 ขณะที่คงเป้ารายได้ร วมจากการท่องเที่ยวในปีนี้ที่ 2.49 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 9.99% กระทรวง
พาณิชย์ยังคงยืนยันเป้าหมายมูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาดสหรัฐฯ เท่าเดิมที่ขยายตัว 1% ส่วนปี 60 ตั้งเป้าหมายขยายตัวที่ 3% การขึ้น
เป็นประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในระยะสั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย เพราะสหรัฐฯ เพิ่งประกาศคงการให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทยเช่นเดิม แต่ต้องรอดูการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนจึงจะประเมินสถานการณ์ที่ชัดเจนได้ โดยทูตพาณิชย์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด แต่ผู้ส่งออกไทยได้กระจายความเสี่ยงจากการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ทั้ง
แอฟริกา เอเชีย อาเซียน อิหร่าน อินเดีย รัสเซีย รวมถึงได้ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : นายโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน, การเปิดรับสมัครงานใน
สหรัฐเดือนก.ย.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.49 ล้านตาแหน่ง,การขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 11,000 ราย
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ยอดค้าปลีกในยูโรโซนร่วงลง 0.2% ในเดือนก.ย.
 ประเทศจีน : การส่งออกจีนประจาเดือน ต.ค. 59 ลดลง 7.3%
 ประเทศญี่ปุ่น : ดัชนีความเชือ่ มั่นความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ต.ค. ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย.
ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 3.3%
ประเทศสหรัฐ: นายโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน สามารถเอาชนะคะแนน
คณะผู้เลือกตั้งเกินกว่า 270 เสียง คว้าชัยเหนือนางฮิล ลารี คลินตัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ตัวแทน
จากพรรคเดโมแครตท่าให้เขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของท่าเนียบขาว, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัคร
งานในสหรัฐเดือนก.ย.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.49 ล้านตาแหน่ง จากระดับต่่าสุดในรอบ 8 เดือนที่ 5.45 ล้านต่าแหน่งในเดือนส.ค. และจานวน
ชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 11,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 254,000 ราย
สหภาพยุโรป: ยอดค้าปลีกในยูโรโซนร่วงลง 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเยอรมนีเป็นประเทศที่มีอัตราการลดลง
มากที่สุด
ประเทศจีน: การส่งออกจีนประจาเดือน ต.ค. 59 ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 58 ท่าให้มูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่
178,200 ล้านดอลลาร์ น่าเข้ารวม 129,100 ล้านดอลลาร์ เกินดุลการค้าลดลงมาอยู่ที่ 49,100 ล้านดอลลาร์
ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ต.ค. ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 โดยเพิ่มขึ้น 3.0 จุด จากระดับ
เดือนก.ย. สู่ระดับ 49.3 จุด, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย.ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะ 8.437 แสนล้านเยน,
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นเดือนที่ 27 ติดต่อกันในเดือนก.ย. โดยยอดเกินดุลในเดือนก.ย.อยู่ที่
ระดับ 1.82 ล้านล้านเยน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.33 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. แนวโน้มช่วง
ต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทยังคงปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส่าคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินในช่วงนี้เป็นประเด็ น
เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ซึ่งตลาดกลับมามีมุมมองในทางที่ดีขึ้น
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 59 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. ที่ระดับ 43.41 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. ทั้งนี้ผลผลิตน้่ามันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้่ามัน (โอเปก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 240,000
บาร์เรล แตะที่ 33.64 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนต.ค. เมื่อเทียบกับเดือนก.ย. นอกจากนี้รายงานของบริษัทเบเกอร์ ฮิวส์ ที่ระบุว่า จ่านวนแท่นขุด
เจาะน้่ามันที่เปิดด่าเนินงานเพิ่มขึ้น 21 แห่ง แตะที่ 744 แห่งในสัปดาห์นี้ ในขณะที่แท่นขุดเจาะน้่ามันที่เปิดด่าเนินงานในทั่วโลกมีจ่านวนเพิ่มขึ้น
36 แห่ง แตะที่ 1,620 แห่งในเดือนต.ค. เทียบกับ 1,584 แห่งในเดือนก.ย.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 ก.ย. 59)
 สหรัฐ : สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ย, ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน, อัตราเงินเฟ้อ, การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้ก่าลังการผลิต,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ , ยอดค้าปลีก, ดัชนีราคาส่งออก-น่าเข้า (เดือนต.ค.), ดัชนีภาคการผลิต (Empire
State Index),.ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย (NAHB), ดัชนีการผลิต (เดือนพ.ย.), จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน, สต็อกน้่ามัน (รายสัปดาห์)
 อียู : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดุลการค้า (เดือนก.ย.), ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ไตรมาส 3/2559, อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.
 เยอรมันนี : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2559, ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย.โดย ZEW
 อังกฤษ : อัตราว่างงานเดือนก.ย., ยอดค้าปลีก, ตัวเลขเงินเฟ้อ (เดือนต.ค.)
 ญี่ปุ่น : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2559, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.,
 จีน : การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ยอดค้าปลีก, ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวน, การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) (เดือนต.ค.)
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