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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่า หากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า จะไม่เป็นแรง
กดดันต่อการด าเนินนโยบายการเงินของไทย และจะไม่ท าให้เงินบาทอ่อนค่ามากนัก เนื่องจากไทยยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง อย่างไรก็
ตาม ธปท.ยอมรับว่าเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงนี้ เป็นการตอบรับต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งธปท.จะยังติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด ปี 59 รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกรวม 3.12 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.84 
แสนล้านบาท  รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 1.28 แสนล้านบาท  รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็น 59 % รายได้จากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยคิดเป็น 41 % โดยรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มาจาก ชาวจีน รัสเซีย อินเดีย ยุโรป "กรุงไทย-ธนาชาต" คาดสัญญาณสินเชื่อ
กลุ่มเอสเอ็มอีฟ้ืนชัดเจนไตรมาส 2-3  ปีนี้ หลังโครงการลงทุนภาครัฐเริ่มเบิกจ่าย มีเงินไหลเข้าระบบ กลุ่มก่อสร้างและรับเหมาเป็นเป้าหมาย 
ปล่อยสินเช่ือของทุกแบงก์ ขณะที่ ธปท.หวังกลุ่มทุนไต้หวันเอื้อธุรกิจแอลเอชแบงก์ รัฐปั้นตลาดชุมชน 1,500 แห่ง พาณิชย์คาดเงินหมุนเวียน
หมื่นล้าน โดยแนวทางจะพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน และล่าสุดได้มีภาคีต่างๆ เข้ามาให้ความร่วมมือ
ประมาณ 50 ราย ซึ่งมั่นใจว่า ตลาดดังกล่าวจะเข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลได้จริง  ธอส.ออก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members แนะน าเพื่อนเปิดบัญชีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.15% เป็น 1.
65% หรือแนะน าเพื่อนมาเปิดบัญชีตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รับเพิ่มอีก 0.25% รวมรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.75% เพียงมีวงเงินฝากคงเหลือตั้งแ ต่ 
50,001-5,000,000 บาท เริ่ม 29 พ.ย. นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มองปี 60 เศรษฐกิจจ่อฟื้น หนุน "ตลาดรับสร้างบ้าน" โต 5- 10% เผย 2 
เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) แนวโน้มดี โตที่ระดับ 10-15% ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีท าการตลาดออนไลน์ด้าน
การค้นหาข้อมูลช่ือดังของจีน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงแรมในระดับ 4-5 ดาว กว่า 100 รายได้ติดต่อให้ไป่ตู้เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาการท า
ตลาดด้านการท่องเที่ยวเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนอย่างครบวงจร เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพใช้
จ่ายสูง มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (เอฟไอที) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 59% เป็น 74% จากจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกน อก
ประเทศ 130 ล้านคน และส่วนใหญ่นิยมค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวจากเสิร์ชเอนจิ้นไป่ตู้ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจขาย
ปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารส่งผลให้ผู้ ประกอบการ
จ านวนมากเริ่มเปลี่ยนการซื้อขายมาสู่ระบบการค้าออนไลน์ และมีแนวโน้มการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนเนื่องจากไม่ต้องลงทุนหน้าร้านและค่าเช่า
พื้นที,่ จ่ายค่าจ้างพนักงานและสามารถเปิดขายได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าในป ี59 ตลาดค้าปลีกออนไลน์ในไทย 
มีมูลค่าสูงถึง 140,000 ล้านบาท หรือเติบโตอยู่ที่ 20%   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 6-10 มี.ค. 60 ปีที่ 5 ฉบับที ่244 ประจ าวันที่ 14 มีนาคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ธปท. ชี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบแรงค่าบาทอ่อน 
 ปี 59 รายได้จากการท่องเท่ียวของภาคตะวันออกรวม 3.12 แสนล้านบาท  
 ชี้สนิเชื่อเอสเอ็มอีฟ้ืนชัดไตรมาส2 
 รัฐปั้นตลาดชุมชน 1,500 แห่ง พาณิชย์คาดเงินหมุนเวียนหมื่นลา้น 
 ธอส.เตรียมขยายฐานลูกค้าเงินฝากจูงเพ่ือนมาเปิดบัญชีรับดอกเบี้ยเพ่ิม 
 เศรษฐกิจฟ้ืนรับสร้างบ้าน 2 เดือนโต 15% 
 รร.หรูหันพึ่งไป่ตู้ดึงท่องเท่ียว 
 จี้คุม-หนุนค้าปลีกออนไลน ์
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ประเทศสหรัฐ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจ าเดือนม.ค.  ลดลง 0.2% ส่วนยอดขายภาคค้าส่ง
ลดลง 0.1%, การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐประจ าเดือนก.พ. พุ่งขึ้น 298,000 ต าแหน่ง 

จีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 4.2% เทียบรายเป็นรายปี ขณะที่ยอดการน าเข้า พุ่งขึ้น 
44.7% ส่งผลให้จีนมียอดขาดดุลการค้าเดือนก.พ.ทั้งสิ้น 6.036 หมื่นล้านหยวน (8.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญี่ปุ่น: ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น แถลงเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี 59 ขยายตัว 1.2%, สมาคมผู้น าเข้ายานยนต์แห่ง
ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์น าเข้า ซึ่งรวมถึงรถยนต์ของญี่ปุ่นท่ีผลิตในต่างประเทศ ประจ าเดือนก.พ. ร่วงลง 1.1% เมื่อเทียบรายปี 
ลงไปอยู่ที่ 27,018 คัน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.41 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มี.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทในช่วงสปัดาห์นีม้ีทิศทางอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
การประชุมสัปดาห์หน้า 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค. ที่ระดับ 48.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.84 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 9.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มี.ค.  ในสัปดาห์นี้ราคาน้ ามันได้รับแรงหนุนจากแท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่
แล้ว มีจ านวนเพิ่มขึ้น 8 แท่น สู่ระดับ 617 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน จ านวนแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ สะท้อนให้
เห็นว่าสหรัฐเดินหน้าเพิ่มการผลิตน้ ามันอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) ท่ีก าลังเดินหน้าลดการผลิตตามข้อตกลง  

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 มี.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดอืนก.พ., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมี.ค.จากเฟดนิวยอร์ก, ยอด
ค้าปลีกเดือนก.พ., ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือนก.พ. 

 อีย ู: การผลติภาคอตุสาหกรรมเดอืนม.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. 

 อังกฤษ : อัตราว่างงานเดือนม.ค. 

 จีน : ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่สกลุเงนิหยวนเดือนก.พ., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.พ., ยอดค้าปลีกเดือนม.ค., การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนม.ค. 

 ญี่ปุ่น : ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนม.ค., ดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดอืนม.ค., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) 
ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : สินค้าคงคลังเดือนม.ค. ลดลง แต่ยอดค้าส่งกลับลดลง ส่วนการจ้างงานในเดือน ก.พ. เพ่ิมขึ้นสูงมาก 

 ประเทศจีน : เดือนก.พ. ขาดดุลการค้าจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 44.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 ประเทศญี่ปุ่น : เศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 ปี 59 ขยายตัว 1.2% ส่วนยอดการผลิตรถยนต์เดือนก.พ. กลับลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน 


