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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลส ารวจดัชนีภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ พบว่า ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า มีความ
เชื่อมั่นลดลง โดยดัชนีอยู่ที่ระดับ 40.5 ลดลงจาก 42.0 ในไตรมาสก่อนหน้า จากภาวะหน้ีครัวเรือนที่สูง ท าให้ความสามารถในการผ่อนช าระ
หน้ีของลูกค้าลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อที่ให้โครงการและผู้ซื้อ ท าให้ผู้ประกอบการไม่มี ความ
เชื่อมั่นในการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานข้อมูลการเรียกเก็บเช็คเดือน ต.ค.59 ที่ผ่านมา พบว่า ทั่วประเทศมีปริมาณ
การใช้เช็คทั้งสิ้น 5.5 ล้านฉบับ ลดลง 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้านบาท ลดลง 3.1% เป็น
ผลจากภาพรวมการใช้จ่ายและการลงทุนของเศรษฐกิจไทยยังเกิดข้ึนไม่ชัดเจน ขณะที่การโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินการโอนต่อวัน
เพ่ิมข้ึน เพราะคนส่วนหน่ึงหันไปใช้การโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็ค  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM BANK) เปิดเผยว่า มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของทั้งโลกขยายตัวถึง 12% ในปี 2558 เทียบกับการค้าโลกที่ขยายตัวเพียง 2.6% 
สะท้อนให้เห็นว่าการค้าโลกได้ลดบทบาทลงในปัจจุบัน องค์การการค้าโลก (WTO) คาดการณ์ว่า ในปี 2559 การค้าโลกจะขยายตัวเพียง 1.7% 
ต่ ากว่า GDP โลกที่ขยายตัว 2.2% ซึ่งหากไม่นับรวมปี 2552 ที่เกิดวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ การค้าโลกจะขยายตัวต่ ากว่า GDP โลกเป็นครั้งแรก
ในรอบ 15 ปี เน่ืองจากบริษัทข้ามชาติย้ายฐานการผลิตกลับประเทศแม่ (Re-shoring) หลังจากค่าจ้างแรงงานในประเทศก าลังพัฒนาปรับตัว
สูงข้ึน เทคโนโลยีภาคการผลิตพัฒนาอย่างรวดเร็วจนสามารถทดแทนการใช้แรงงานได้มากข้ึน กระแสการปกป้องการค้าที่รุนแรงข้ึน ไม่ว่า
ชาตินิยม การกีดกันทางการค้า และมาตรการทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร รวมถึงนโยบายปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งหลายประเทศ อาทิ 
จีน ทยอยปรับลดการพ่ึงพาภาคส่งออกและหันมาเน้นเศรษฐกิจในประเทศมากข้ึน ยอดนักท่องเที่ยวผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน
ลดลง 0.63% (YoY) ส่วนหน่ึงอาจมีสาเหตุจากสถานการณ์ในประเทศขณะน้ี และการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างจริงจัง  สอท.มั่นใจ 
สินค้าไม่ข้ึนตามค่าแรง โดยการปรับข้ึนค่าแรง 5 , 8,10 บาท มั่นใจว่า จะไม่ส่งผลกระทบให้ราคาสินค้าปรับข้ึนแน่นอน เน่ืองจากเป็นอัตราการ
ปรับข้ึนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับต้นทุนราคาสินค้า และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลกในขณะน้ี ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ก็ไม่มี
เหตุผลอะไรที่ผู้ประกอบการจะปรับข้ึนราคาสินค้า ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท แลนด้ีโฮม (ประเทศไทย) 
จ ากัด เผย แนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านปี 2560 คาดเติบโตได้ดีกว่าปีน้ี โดยเฉพาะตลาดรับสร้างบ้านระดับกลาง-บน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้ยังมีการตัดสินใจสร้างบ้านต่อเน่ือง ประกอบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดมีผลบังคับใช้ในปีหน้า จะ
ส่งผลให้ลูกค้าที่มีที่ดินเปล่ารอการปลูกสร้างบ้าน ตัดสินใจสร้างบ้านเร็วข้ึน ขณะที่ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปีน้ีที่ไม่เติบโต จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวในระดับต่ า 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันท่ี 14-18 พ.ย. 2559 ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 229 ประจ าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ธปท. ชี้หน้ีครัวเรือนฉุดอสังหาฯ ภาคใต้ 
 คนใช้เช็คทั่วไทยลดฮวบ 
 การค้าโลกแผ่วกดส่งออกซบ การลงทุนจะมีบทบาทมากขึ้น-แนะผู้ประกอบการขยายลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 ยอดนักท่องเที่ยวผา่นสนามบินสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายนลดลง 0.63% 
 สอท.ม่ันใจ สินค้าไม่ขึ้นตามค่าแรง 
 แนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านปี 2560 คาดเติบโตได้ดีกว่าปีน้ี 



 

2 

Weekly Review 

ประเทศสหรัฐ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มข้ึนมากที่สุดในรอบ 6 เดือนในเดือนต.ค. โดยดีด
ตัวขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค. หลังจากเพ่ิมข้ึน 0.3% ในเดือนก.ย. จากแรงหนุนของราคาน้ ามัน และค่าเช่าบ้านที่ปรับตัวข้ึน , ดัชนีราคาผู้ผลิต 
(PPI) ทรงตัวในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มข้ึน 0.3% ในเดือนก.ย. ขณะที่ราคาอาหารปรับตัวข้ึน ส่วนราคาในภาคบริการอ่อน
ตัวลง, กระทรวงพาณิชย์ประกาศว่าตัวเลขยอดค้าปลีกได้เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน ต.ค. จากเดือนก่อน โดยได้รับแรงหนุนเพ่ิมเติมจากอุปสงค์
ของวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะครัวเรือนต่างๆต้องซ่อมแซมบ้านเรือนหลังจากความเสียหายที่ได้รับจากพายุเฮอริเคนแมทธิว 

ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 10 เดือนแรกปีน้ี ปรับตัวขึ้น 4.2% 
เทียบรายปี สู่ระดับ 6.663 แสนล้านหยวน (ประมาณ 9.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญี่ปุ่น: เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว 2.2% ต่อปีในไตรมาส 3 มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.9% และเทียบกับ 0.7% ในไตรมาส
ก่อนหน้าตัวเลขล่าสุดถือเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกันที่ GDP ญ่ีปุ่นได้ขยายตัว 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.61/62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทสัปดาห์น้ีคงปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดยมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินในช่วงน้ีการส่งสัญญาณเรื่องการปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC รอบธ.ค.น้ีหรือไม่ 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 59 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. ที่ระดับ 45.69 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 2.25  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 5.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ย.  ทั้งน้ีกลุ่มโอเปกจะสามารถบรรลุข้อตกลงลดก าลังการผลิตในการประชุมปลายเดือนน้ี 
หลังจากที่โอเปกได้ตกลงกันในการประชุมที่ประเทศแอลจีเรียเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า จะปรับลดก าลังการผลิตสู่ระดับ 32.50 -33.0 ล้าน
บาร์เรล/วัน โดยจะมีการสรุปโควตาของแต่ละประเทศในการประชุมวันที่ 30 พ.ย ในสัปดาห์น้ีการผลิตน้ ามันของโอเปกพุ่งแตะระดับ 33.64 ล้าน
บาร์เรล/วันในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพ่ิมข้ึน 240,000 บาร์เรล/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มข้ึนมากที่สุดในรอบ 6 เดือนในเดือนต.ค., ดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน, ตัวเลขยอดค้าปลีกได้เพิ่มข้ึน 0.8% ในเดือน ต.ค. จากเดือนก่อน 

 ประเทศจีน : กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยวา่ การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 10 เดือนแรกปีน้ี ปรับตัวขึ้น 4.2% 
 ประเทศญี่ปุ่น : เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว 2.2% ต่อปีในไตรมาส 3 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสปัดาห์นี ้(21-25 ก.ย. 59)  

 สหรัฐ : ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ย., ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้น Markit, ยอดขาย
บ้านมือสอง, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มิชิแกน, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board (เดือน
พ.ย.), จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, สต็อกน้ ามันรายสัปดาห์, ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ,  

 อียู : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.,ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเบื้องต้นเดือนพ.ย. จาก Markit 
 เยอรมันนี : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเบื้องต้นเดือนพ.ย. จาก Markit , ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. 
 ฝรั่งเศส : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเบื้องต้น Markit, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (เดือนพ.ย.), ความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. 
 ญี่ปุ่น : ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจเดือนก.ย.,ยอดส่งออก, น าเข้า และดุลการค้าเดือนธ.ค. 
 ไทย : GDP ไตรมาส 3/59 


