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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 257 ประจาวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ช่วงวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 กนง. เปิดเผยว่าพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นภายใต้ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่าต่อเนื่องยังมีอยู่
และราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มทรงตัวทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดที่อยู่อาศัยทาให้ความเสี่ยงของการเกิดภาวะฟองสบู่ใน
วงกว้างมีจากัด
 ธปท. จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
 JETRO เปิดเผยว่ามี 24 บริษัทญี่ปุ่น ได้ขยายธุรกิจไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เรียบร้อยแล้ว
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 76.0 ลดลงจาก 77.0 ในเดือน เม.ย.
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ระบุว่า กนง. มองว่า
พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) ภายใต้ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่่าต่อเนื่องยังคงมีอยู่ โดย
สะท้อนผ่านมูลค่ากองทุนรวมเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และมองว่าราคาสินทรัพย์มี
แนวโน้มทรงตัวทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดที่อยู่อาศัยท่าให้ความเสี่ยงของการเกิดภาวะฟองสบู่ในวงกว้างมีจ่ากัด ส่วนสถานการณ์การ
ต่ออายุการกู้ยืม (Rollover) ของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bonds) ปรับตัวดีขึ้น โดยต้นทุนการระดม
ทุนของตราสารที่ออกใหม่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย แต่ยังต้องติดตามความสามารถในการชาระหนี้ และการ Rollover ของ Unrated Bonds
ที่จะครบกาหนดในระยะต่อไป สาหรับ การขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่า และคุณภาพสินเชื่อปรับด้อยลง
ต่อเนื่อง โดยคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง รวมทั้งอาจเป็นผลจากก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพิ่มความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยหลายเรื่องจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน มิ.ย.นี้ และการผ่อนคลายส่วนใหญ่จะเสร็จภายในปี 60 ทั้งนี้อาจมี
บางเรื่องที่ต้องใช้เวลาดาเนินการถึงปี 61 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎเกณฑ์
เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศที่ไม่จาเป็น, องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เปิดเผยว่ามี 24 บริษัทญี่ปุ่น ได้ขยาย
ธุรกิจไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมองว่า เป็นการวางตาแหน่งที่สาคัญเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาค
ที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ มีจานวน 10 บริษัท ตอบว่าในอนาคตมีแผนจะขยายการลงทุนเพิ่มเติม , ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 76.0 ลดลงจาก 77.0 ในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นการปรับลดลงเป็น
ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. โดยแนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นมี้ ีทิศทางแข็งค่าขึ้น ซึ่งในสัปดาห์หน้าตลาดจับตาดูผลประชุมของคณะกรรมการการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ
(FED) เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.6 ในเดือน พ.ค., ดัชนีภาคบริการของ
ISM มีการขยายตัวสู่ระดับ 56.9 ในเดือน พ.ค.
 ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 5.5% ในเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.5% ใน
เดือน พ.ค., ยอดส่งออกเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 15.5%
 ประเทศญี่ปุ่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัว 1%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.6 ในเดือน พ.ค., ผล
สารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของ ISM มีการขยายตัวสู่ระดับ 56.9 ในเดือน พ.ค.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 5.5% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี
ซึ่งชะลอลงจากที่ขยายตัว 6.4% ในเดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.5% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดส่งออก
เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.32 ล้านล้านหยวน (1.94 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัว 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี,
ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. แตะที่ระดับ 1.95 ล้านล้านเยน (1.8 หมื่นล้านดอลลาร์), สมาคมผู้นาเข้ายานยนต์ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า
ยอดขายรถยนต์นาเข้า ซึ่งรวมถึงรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศโดยบริษัทญี่ปุ่น ปรับตัวลง 1.4% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สู่ระดับ 24,378 คัน
ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. ที่ระดับ 45.83 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.83 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 3.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. ทั้งนี้สัญญาน้ามันได้ปรับตัวลดลงอย่างหนักในการซื้อขาย 2 วันที่ผ่านมา โดย WTI
และเบรนท์ ต่างดิ่งลงไปถึงราว 5% เพราะได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ามันดิบสหรัฐ ฯ โดยแท่นขุดเจาะน้ามันที่มีการใช้
งานในสหรัฐฯ มีจานวนเพิ่มขึ้น 8 แท่น สู่ระดับ 741 แท่นในสัปดาห์นี้ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 21 ติดต่อกัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 มิถุนายน 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., ราคา
นาเข้าและส่งออกเดือน พ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., ยอดปล่อยกูล้ ็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือน พ.ค., การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน เม.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน เม.ย., ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน พ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือน เม.ย.
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