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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 15-19 พ.ค.60

ปีที่ 5 ฉบับที่ 254 ประจาวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






หนี้เอ็นพีแอล Q1/60 ยังเพิ่มขึ้น, ธปท.คาดสินเชื่อแบงก์ปีนี้โต 4-6%
ดัชนีนกั ลงทุนผงกหัว
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 6.97% จากปีก่อน และรายได้ขยาย 7.64% จากปีก่อน
ส.อ.ท.เผยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 15.1%
พาณิชย์ชี้ส่งออกฟื้น ดันศก.โต3.3-3.8% ต่างชาติยัง"ลงทุน"

ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) เผยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่มาก ส่งผลให้คุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ด้อย
ลง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 2.94 จากร้อยละ 2.83 ในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ภาพรวมสินเชื่อ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปี 60 ขยายตัว ร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว แต่สินเชื่อยังขยายตัวต่่าสอดคล้อง
กับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว คาดว่า สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 4-6 หากในช่วงที่เหลือของปี
เศรษฐกิจดีขึ้น, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 100.89 จุด เพิ่มขึ้น 11.69% จากครั้ง
ก่อนที่ 90.33 จุด โดยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในภาวะทรงตัว จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น
ขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจส่งผลต่อความผันผวนของเงินทุนจากต่างประเทศในตลาดหุ้นกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เผยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดื อนเม.ย. อยู่ที่ 2.83 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.97% (yoy)
และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท ขยายตัว 7.64% (yoy) ส่วนจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 4 เดือนแรก
ของปีนี้ขยายตัว 2.91% (yoy) และรายได้รวม เพิ่มขึ้น 4.71% (yoy), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศของเดือน เม.ย.เพิ่มขึ้น 15.1% (yoy) โดยเป็นผลจากก่าลังซื้อที่ดีขึ้น หลังราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การแนะน่า
รถยนต์นั่งใหม่หลายรุ่น และการจัดงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงปลายเดือนมี.ค.ถึงต้นเม.ย. ช่วยหนุนยอดขายในเดือนเม.ย.ด้วย ส่วนยอดขายรถยนต์
ในประเทศ ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ อยู่ที่ 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.7% (yoy), ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
เผยว่า สนค.ได้จัดท่ารายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าไตรมาส 1 ปี 2560 และแนวโน้มทั้งปี 2560 โดยไตรมาสแรกเติบโต 3.3% เพิ่มขึ้นจากไตร
มาส 4 ปี 2559 ที่เติบโต 3% ปัจจัยหลักมาจากการส่งออกไตรมาสแรกที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส รายได้จากภาคบริการสูงขึ้น
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และบริการทางการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศดีขึ้น โดยประเทศที่เข้ามาลงทุน
สูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐ และฮ่องกง และไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน คือ สิงคโปร์ เมียนมา
และเวียดนาม ส่าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 สนค.เห็นสอดคล้องกับ สศช.ที่ประเมินว่าจะเติบโต 3.3-3.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคส่ง
ออกที่คาดว่าจะขยายตัว 3-4% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและคู่ค้าที่เริ่มฟื้นตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น และราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เงินเฟ้อ
ทั้งปีอยู่ที่ 1.5-2.2% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งเสถียรภาพของยูโรโซน ความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างประเทศ นโยบายกีดกันทางการค้า การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : จ่านวนยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 4,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว, ปริมาณหนี้ครัวเรือนสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นไป
อยู่ที่ 12.73 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนเม.ย., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index)
ร่วงลงสู่ระดับ -1.0 ในเดือนพ.ค. จากระดับ +5.2 ในเดือนเม.ย.
 ประเทศอังกฤษ : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 2.7% ในเดือนเม.ย., อัตราว่างงานของประเทศปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4.6%
ในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2560, ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนเม.ย.
 ประเทศจีน : ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.ขยายตัว 10.7% เทียบรายปี
 ประเทศญี่ปนุ่ : GDP Q2 ขยายตัว 2.2 % และขยายตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5, การบริโภคเอกชนขยายตัว 1.4% จากเดือนก่อน
ประเทศสหรัฐ : กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ่านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 4,000 ราย ในสัปดาห์
ที่แล้ว สู่ระดับ 232,000 ราย, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยว่า ปริมาณหนี้ครัวเรือนสหรัฐซึ่งยังไม่ค่านวณอัตราเงินเฟ้อและ
จ่านวนประชากรปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 12.73 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนเม.ย. ได้แรงหนุนจากการ
ผลิตรถยนต์ที่ทะยานขึ้น 5.0% หลังจากร่วงลง 3.6% ในเดือนมี.ค., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ร่วงลงสู่ระดับ -1.0 ในเดือนพ.ค.
จากระดับ +5.2 ในเดือนเม.ย.
ประเทศอังกฤษ : ส่านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 2.7% ในเดือนเม.ย., อัตรา
ว่างงานของประเทศปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4.6% ในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2560, ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน
ประเทศจีน: ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.ขยายตัว 10.7% เทียบรายปี
ประเทศญี่ปุ่น : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นได้ขยายตัว 2.2% เทียบรายปีในไตรมาสแรกของปีนี้ ท่าสถิติ
ขยายตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่คึกคัก ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐาน
ภาคเอกชนเดือนมี.ค.ปรับตัวขึ้น 1.4% จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 8.623 แสนล้านเยน
ราคาน้ามัน : ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวด
ส่งมอบเดือน มิ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. ที่ระดับ 50.33 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
5.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พ.ค. รมว.น้่ามันคูเวตให้การสนับสนุนแนวคิดของซาอุดิอาระเบียและรัสเซียในการขยายระยะเวลา
การปรับลดก่าลังการผลิตออกไปถึงไตรมาสแรกของปีหน้า ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ราคาน้่ามันยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แม้จะมีรายงานว่าแท่น
ขุดเจาะน้่ามันสหรัฐมีจ่านวนเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 18 ติดต่อกัน
อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.38 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12
พ.ค. แนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่องซึ่งในระยะผู้ส่งออกมีการขายดอลลาร์ หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่
ค่อยดี และคนเริ่มกลับมากังวลกรณีการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออีกครั้ง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้า คือการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 พ.ค.60)
 สหรัฐ : ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนเม.ย.จากเฟดชิคาโก, ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์, ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค.โดยมาร์กิต, ดุลการค้าเดือนเม.ย.
 อียู : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนพ.ค.โดยมาร์กิต
 อังกฤษ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1 (ประมาณการครั้งที่ 2), การลงทุนภาคธุรกิจไตรมาส 1
 ญี่ปุ่น : ยอดน่าเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย., ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค., ดัชนีชี้น่าเศรษฐกิจเดือนมี.ค.
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