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ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่าผลส ารวจดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. 60 อยู่ท่ีระดับ 
86.2 ลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 87.2 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากอุปสงค์และก าลังซื้อชะลอตัวหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการใช้
จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี 59 ขณะที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความกังวลเรื่องค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่ากว่าประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเดียวกันส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังกังวลต่อปัญหาสภาพคล่องในการด าเนินกิจการภาวะการแข่งขันและต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น 
ส่งออกของไทยในเดือน ก.พ. มีมูลค่า 1.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 2.8% (YoY) เป็นผลจากปีนี้ไม่มีการส่งออกทองค า และสินค้า
หมวดอากาศยาน ซึ่งหากหักมูลค่าการส่งออกของสินค้าทั้งสองรายการนี้ออก พบว่าการส่งออกเดือนก.พ. ขยายตัวถึง 8.5% ส่วนการน าเข้าใน
เดือน ก.พ. มีมูลค่า 1.69 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 20.4% (YoY) ท าให้ไทยเกินดุลการค้าประมาณ 1.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ส าหรับในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้การส่งออกไทยขยายตัว 2.5% ส่วนการน าเข้าเพิ่มขึ้น 12.4% (YoY) และมั่นใจว่าการส่งออกปีน้ีจะเติบโตไดไ้ม่
น้อยกว่า 3.5% จากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน มีราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
ทัวร์จีน 3 เดือนแรกติดลบ 7% เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาผ่านทัวร์ลดลง แต่ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเอง (เอฟไอ
ที) ยังคงเติบโต ขณะที่เหตุก่อการร้ายยุโรปท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้น ทั้งจากยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซียน อินเดีย ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ สะท้อนได้จากตลาดรัสเซยีจ านวนนักท่องเที่ยวเติบโตถึง 31.6% จากปีก่อน ตลาดอินเดียเติบโต 20% เป็นต้น ททท.ประเมินท่องเท่ียว
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้สะพัด 1.65 หมื่นล.โดยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเพิ่มขึ้น 9.6% สร้างรายได้ 8,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% (YoY) และ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 10% สร้างรายได้ 8,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% (YoY) โดยรวม 5 วัน การท่องเที่ยวมีเงินรายได้
สะพัด 1.65 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% (YoY) โดยจีน ยังครองแชมป์ชอบเที่ยวสงกรานต์ไทยมากสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (อีไอซี) เห็นว่า ออกบทวิเคราะห์เรื่อง เบร็กซิต (Brexit) กลับมาระอุอีกครั้ง หลังจากอังกฤษเตรียมใช้มาตรา 50 ว่า การที่อังกฤษ
เร่งกระบวนการเบร็กซิตให้เกิดขึ้นเร็ว โดยเตรียมประกาศใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน อาจท าให้ได้ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผล
เสียต่อภาคเศรษฐกิจจริง ท าให้การส่งออกของไทยเสี่ยงกับภาวะซบเซา  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่246 ประจ าวันที่ 27 มีนาคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ดัชนีความเชื่อมัน่อุตฯร่วง กังวลค่าเงินบาทแข็ง-การแข่งขันสูง 
 ส่งออกเดือน ก.พ. หดตัว 2.8% (YoY) จากปีนี้ไมม่ีการส่งออกทองค า 
 ทัวร์จีน 3 เดือนแรกติดลบ 7% ขณะที่เหตุก่อการร้ายยุโรปท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
 ททท.ประเมินท่องเท่ียวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สะพัด 1.65 หมื่นล. 
 ไทยพาณิชย์คาดเบร็กซิตสะเทือนไทย 
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ประเทศสหรัฐ: ส านักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ (BEA) ของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่า ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดนิสะพัดของสหรัฐลดลง 3.1% สู่
ระดับ 1.124 แสนล้านดอลลาร์ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 

อังกฤษ: ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเงินเฟ้อ ปรับตัวข้ึนแตะ 2.3% ในเดือน
ก.พ. 

จีน: ส านักงานพลังงานแห่งชาติจีนระบุว่า การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 9.356 แสนล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมงในช่วง
เดือนม.ค.-ก.พ. 

ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมเครือข่ายร้านค้าของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นลดลง 3.3% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบ
เป็นรายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้า 8.134 แสนล้านเยน (7.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนก.พ. 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.66 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทในช่วงสปัดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยตลาดรอดูผลการลงมติกฎหมายเฮลธ์แคร์ของสหรัฐซึ่งจะส่งสัญญาณถึงเสียงสนับสนุนรัฐบาลในการ
เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. ที่ระดับ 47.97 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.  ในสัปดาห์นี้ส าหรับบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมนั้นยังคงปกคลุมด้วยความวิตกกังวล
เกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ ามันที่สูงขึ้นในสหรัฐผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ ามันสหรัฐ รายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจ านวน
เพิ่มขึ้น 21 แท่น สู่ระดับ 652 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2558 บ่งช้ีถึงแนวโน้มการผลิตน้ ามันในประเทศว่าก าลังป รับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27-  31 มี.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดสาขาดัลลัส, ดุลการค้าเดือนก.พ., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าสง่เดือนก.พ., ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนมี.ค., ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2559 (ประมาณการครั้งสดุท้าย) 

 อีย ู: ความเชื่อมั่นผู้บรโิภคเดือนมี.ค., ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมี.ค. 
 อังกฤษ : ความเชื่อมั่นผู้บรโิภคเดอืนมี.ค.จาก Gfk 
 ญี่ปุ่น : ยอดค้าปลีกเดือนก.พ. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : ไตรมาสสุดท้าย 2559 ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐลดลง 3.1% 
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน :  
 ประเทศอังกฤษ : เงินเฟ้อ ปรับตัวขึ้นแตะ 2.3% ในเดือนก.พ. 
 ประเทศจีน : การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 6.3% ระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ. 
 ประเทศญี่ปุน่ : เกินดุลการค้า 8.134 แสนล้านเยน (7.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนก.พ. 


