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คลังชี้งบกลางปี ส่งออกลงทุนเอกชนหนุนเศรษฐกิจเติบโต จ่อปรับเพิ่มจีดีพีปีน้ี ด้านซีอีโออาเซียนคาดปีน้ี รายได้บริษัทลดลง, ปิด
ยอดส่งออก 2559 พลิกบวกได้ 0.45% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี ลุ้นปีลิงโตถึง 5% จับตาใกล้ชิดผลกระทบนโยบายทรัมป์และเบร็กซิตของ
อังกฤษ ระบุสหรัฐถอนตัวจาก TPP ไม่กระทบ กลับย่ิงส่งผลดีต่อไทย, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทิศทางการเติบโตของสินเชื่อในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยปี 60 ปรับตัวดีขึ้นมาเติบโตที่ 4.0% หรือเพ่ิมข้ึนราว 3.4-5.6 แสนล้านบาทจากปี 59 อานิสงส์จากการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างมีสมดุลมากข้ึน ด้วยแรงขับเคลื่อนส าคัญจากการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสินเชื่อรายย่อยที่คาดว่าจะเป็นตัวน าการ
เติบโตของสินเชื่อรวมด้วยเช่นกัน, คาดเงินสะพัด 400 ล้าน จากเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจ าปี 60 โดยน าเสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว
ที่หลากหลายมีการรวบรวมของดีของเด่นจากทุกภาคของประเทศไทยมาน าเสนอภายในงาน เพ่ือมุ่งหวังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภายในในทุกๆ พ้ืนที่ของประเทศ ตามนโยบาย ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง เพ่ือปลุกกระแสการท่องเท่ียวในประเทศ ซึ่งปี  60น้ี 
ททท.ต้ังเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในประเทศกว่า 9.5แสนล้านบาท ส าหรับงานเทศกาลท่องเท่ียวไทย ณ สวนลุมพินี คาดว่า
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5วัน จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 650,000คน และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในงานกว่า 400 ล้านบาท, จ่อชง
ครม.ขยายอายุเว้นค่าวีซ่า 6 เดือน. หนุนนักท่องเที่ยว 19 ประเทศเข้าไทย ททท.หารือมิชลินไกด์แนะน านักท่องเที่ยวทั่วโลกตามรอยชิม
อาหารไทย ดันค่าใช้จ่ายต่อหัวเพ่ิมอีก 10% คาดทั้งปีรายได้รวมทะลุ 2.7 ล้านล้านบาท สัปดาห์หน้าเล็งเสนอ ครม.อนุมัติขยายมาตรการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 19 ประเทศ อีก 6 เดือน มั่นใจเป็นผลดีมากกว่าเสีย, ททท. ผนึกเอกชนบูมเที่ยวอาเซียน คาดปี 60 ตัวเลขทะลุ 9 ล้านคน/
รายได้แตะ 3 หมื่นล้าน โดยน าทัพผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเทรดโชว์เวทีท่องเท่ียวอาเซียน "ATF 2017" ที่สิงคโปร์  ททท. ต้ังเป้าหมายตลาด
นักท่องเท่ียวอาเซียนมาไทยปี 2560 ไว้ที่จ านวน9.2ล้านคน เติบโต 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนรายได้ต้ังเป้าท่ี 2.9 หมื่นล้านบาท เติบโต 11% 
ยอดจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ปี 59 ขยับ 7% หรือจ ำนวน 64,288 รำย ตอกย้ าเศรษฐกิจประเทศก าลังฟ้ืนตัว ประเมินปีหน้าโต 3% จาก
ปัจจัยการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยวหนุน รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน (ธพ.) เปิดเผยว่ำ ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซหุงต้ม (ปั๊มแอลพีจี) มี
แนวโน้มไม่เติบโต และอำจเสี่ยงปิดกิจกำรในช่วง 4-5 ปีจำกน้ี เพราะปัจจุบันยอดเปิดให้บริการของปั๊มแอลพีจีลดลง โดยปี 2559 ลดลง 10% 
จากปัจจุบันมีจ านวน 2,090 แห่งทั่วประเทศ เน่ืองจากราคาน้ ามันปีน้ีทรงตัวอยู่ในกรอบ 30 บาทต่อลิตร จากราคาน้ ามันดิบไม่เกิน 60 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้แอลพีจีลดลงและหันไปใช้น้ ามันแทน คาดว่ายอดใช้แอลพีจีปีน้ีโตเพียง 1% จากปกติโตเฉลี่ย 4-
5% แม้ราคาน้ ามันจะขยับถึง 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คาดว่าจะไม่ได้ส่งผลให้การใช้แอลพีจีกลับมาขยายตัวเหมือนเดิม  
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ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

ช่วงวันท่ี 23-27 ม.ค. 60 ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 239 ประจ ำวันที่ 30 มกรำคม 2560 

 พฤษภำคม 2557 
ภำวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

 คลังปรับจีดีพีปีน้ีโตกว่ำ 3.4%หลำยปัจจัยผลักดันทั้งเพิ่มงบกลำงปี ลดหย่อนภำษีกระตุ้นเอกชนลงทุน ส่งออกขยับ 
 ส่งออก59 พลิกบวก 0.45% สูงสุดรอบ 4 ปี จับตำพิษทรัมป์-เบร็กซิต/สหรัฐถอนTPPดีต่อไทย 
 ศูนย์วิจัยกสิกรคำดสินเชื่อแบงก์โต 4% 
 คำดเงินสะพัด 400 ล้ำน จำกเทศกำลเที่ยวเมืองไทยประจ ำปี 60 
 จ่อชงครม.ขยำยอำยุเว้นค่ำวีซ่ำ6ด. หนุนนักท่องเที่ยว 19 ประเทศเขำ้ไทย คุยมิชลินแนะน ำร้ำนดันรำยได้เพิ่ม 
 ททท. ผนึกเอกชนบูมเที่ยวอำเซียน คำดปี 60 ตัวเลขทะลุ 9 ล้ำนคน/รำยได้แตะ 3 หมื่นล้ำน 
 ธุรกิจต้ังใหม่ยอดโต สอดรับเศรษฐกิจฟื้น มองปีหน้ำขยับอีก3% 
 อีก4ปีป๊ัมแอลพีจีเสี่ยงเจ๊งระนำวน้ ำมันถูกคนขี่รถเก๋งหันเติมแทน 
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ประเทศสหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จี

ดีพี) ประจ าไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 1.9% ขณะที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออก และการใช้จ่ายของผู้บริโภค , การปิโตรเลียม

สหรัฐ (API) ระบุว่า สต็อกน้ ามันดิบสหรัฐเพ่ิมข้ึน 2.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 20 ม.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น : สถานกงสุลญ่ีปุ่นประจ านครเซี่ยงไฮ้ของจีน เปิดเผยว่า มีการออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนมากข้ึน ในปีน้ี ขณะที่

ในปี 59 มีชาวจีน 6.37 ล้านคน ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวญ่ีปุ่น เพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 30 จากปี 58, กระทรวงการคลังญ่ีปุ่นรายงานการส่งออกเดือน

ธ.ค. ปีที่แล้ว เพ่ิมข้ึน 5.4% เมื่อเทียบกับ เดือน ธ.ค.2558 หลังจากหดตัวลง 0.4% ในเดือน พ.ย. ถือเป็นตัวเลขส่งออกที่ เพ่ิมข้ึนครั้งแรกในรอบ 

15 เดือน อานิสงส์จากยอดขายอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่แข็งแกร่ง 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานในวันน้ีว่า ก าไรของบริษัทรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในปี 2559 ปรับตัวข้ึน 

8.5% เทียบรายปี ซึ่งตรงกันข้ามกับปี 2558 ที่ก าไรหดตัวลง 2.3% 

อัตรำแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.29 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าข้ึนจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 

ม.ค. แนวโน้มค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์น้ีมีทิศทางแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส าหรับปัจจัยของแนวโน้มค่าเงินบาทอาทิตย์หน้าจะมีเหตุการณ์ส าคัญ

ค่อนข้างเยอะ เช่น การประชุมของ BOJ การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) และตัวเลขการจ้าง

งานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ 

ประเด็นที่น่ำจับตำมองในสปัดำห์นี้ (30 ม.ค. -3 ก.พ. 60)  

 สหรัฐ : การใช้จ่าย-รายได้ส่วนบุคคลเดือนธ.ค., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค.จาก ADP, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการ
ผลิตเดือนม.ค.จากมาร์กิต, การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนธ.ค. 

 อียู : ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนม.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2559, 
อัตราว่างงานเดือนธ.ค., อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. 

 อังกฤษ : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.จากมาร์กิต, ธนาคารกลางองักฤษ
ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

 ญี่ปุ่น : ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนธ.ค., อัตราว่างงานเดือนธ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., ธนาคาร
กลางญ่ีปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค., ทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศเดือนม.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. 

ภำวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

 ประเทศสหรัฐ : GDP Q4 อยู่ที่ระดับ 1.9% ชะลตัวจำกกำรส่งออก, สต๊อกน้ ำมันเพิ่มข้ึน 2.9 ล้ำนบำร์เรล 
 ประเทศญี่ปุ่น : จีนเที่ยวญี่ปุน่เพิ่มขึ้น ประมำณ 30% เมื่อเทียบกับปีก่ 58, ธ.ค. ส่งออกเพิ่ม 5.4% จำกปี 58 ถือเป็นตัวเลขส่งออก

ที่ เพิ่มข้ึนคร้ังแรกในรอบ 15 เดือน 
 ประเทศจีน : ภำคอุตสำหกรรมรำยใหญ่ของจีนในปี 2559 ก ำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.5% จำกปี 58 


