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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 267 ประจาวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ช่วงวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







ที่ประชุม กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.5% ต่อปี
ภาวะภาคอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่ 2/60 ยังทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก
ครม. เห็นชอบขยายเวลาคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ออกไปอีก 1 ปี
ในเดือน ก.ค. จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัว 4.81% yoy ในขณะที่รายได้มีการขยายตัว 6.16% yoy
โพลล์ของรอยเตอร์ระบุว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/60 อาจจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.23 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (ทรงตัวจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.5% ต่อปี โดย กนง.
ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากการส่งออกสินค้าและบริการ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่ยังไม่กระจายตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนั้นทยอยปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอกว่าที่คาดจากปัจจัยด้านอุปทานโดยเฉพาะราคาอาหารสด,
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าภาวะภาคอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่ 2/60 ยังทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ทั้งด้านความ
ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย (อุปสงค์) และด้านจานวนการผลิตที่อยู่อาศัยออกสู่ตลาด (อุปทาน) โดยอุปสงค์ทรงตัวทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบ และแนวดิ่ง
สะท้อนจากจานวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ค่อนข้างทรงตัว เพราะการยื่น
ขอกู้ถูกปฏิเสธเฉลี่ยที่ 50% ของยอดยื่นกู้
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบขยายเวลาคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% ออกไปอีก 1 ปี เพื่อช่วยดูแลค่าครอง
ชีพของประชาชนให้สามารถมีกาลังซื้อในการจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น และรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนในการ
ประกอบธุรกิจ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ให้สามารถดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะทาให้รัฐสูญเสีย
รายได้ 2.326 แสนล้านบาทต่อปีแต่คาดว่าจะไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้โดยรวม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค.
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัว 4.81% yoy ในขณะที่รายได้มีการขยายตัว 6.16% yoy โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 60 นั้นมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 20.41 ล้านคน ขยายตัว 4.47% ytd และก่อให้เกิดรายได้รวม 1.033 ล้านบาท ขยายตัว 6.07%
ytd และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1.486 ล้านล้านบาท
รอยเตอร์เปิดเผยผลสารวจโดยระบุว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/60 (ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ (สศช.) จะเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาสที่ 2/60 ในวันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 60 เวลา 9.30 น.)
อาจจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชนชะลอตัวลง แม้การส่งออกและการท่องเที่ยวจะยังคง
มีการขยายตัวมากขึ้นก็ตาม และเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ากว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.23 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. สาหรับปัจจัยที่
ส่งผลเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาในช่วงนี้เป็นไปใน 2 ทิศทาง คือ มีทั้งดีและไม่ดีกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งในสัปดาห์หน้าเงินบาทมี
โอกาสแข็งค่าซึ่งต้องติดตามการประชุมเศรษฐกิจประจาปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงปลายสัปดาห์หน้า
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. 60 พุ่งขึ้น 0.6%, ในเดือน ก.ค. 60 ดัชนีราคานาเข้าร่วงลง 0.9% mom
ส่วนดัชนีราคาส่งออกร่วงลง 0.2% mom, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.2%
 ประเทศจีน: ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของจีนในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 1.2% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 ประเทศญี่ปุ่น: ตัวเลขเบื้องต้นของจีดีพี (GDP) ในไตรมาส 2/60 มีการขยายตัว 1.0% qoq หรือเติบโต 4.0% yoy,
ยอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. 60 อยู่ที่ระดับ 4.1877 แสนล้านเยน
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. 60 พุ่งขึ้น 0.6% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อจากเดือน มิ.ย.
ที่ขยับมา 0.3%, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าในเดือน ก.ค. 60 ดัชนีราคานาเข้าร่วงลง 0.9% mom ส่วนดัชนีราคาส่งออกร่วงลง
0.2% mom, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. 60 เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากที่พุ่งขึ้น 0.4% ใน
เดือน มิ.ย. 60
ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยว่าปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของจีนในช่วง 7 เดือนแรกของปี
นี้ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 4.8542 แสนล้านหยวน (7.279 หมื่นล้านดอลลาร์)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขเบื้องต้นของจีดีพี (GDP) ในไตรมาส 2/60 มีการขยายตัว 1.0% qoq หรือ
เติบโต 4.0% yoy, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. 60 อยู่ที่ระดับ 4.1877 แสนล้านเยน (หรือ 3.8 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้รับแรงหนุนจากยอดส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.4% แตะ 6.49 ล้านล้านเยน ส่วนยอดนาเข้าพุ่งขึ้น 16.3% แตะ 6.08
ล้านล้านเยน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. ที่ระดับ 48.51 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.31 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. สัญญาน้ามันดิบยังได้ปัจจัยหนุนจากผู้ให้บริการขุดเจาะน้ามันของสหรัฐ ระบุว่าแท่นขุด
เจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้งานมีจานวนลดลง 5 แท่น สู่ระดับ 763 แท่น ทั้งนี้ทางสานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ
เปิดเผยสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐลดลง 8.95 ล้านบาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 สิงหาคม 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน ก.ค. ดัชนีการผลิตเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือน ส.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผจู้ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือน ส.ค., ความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน ส.ค., ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนเดือน ส.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือน มิ.ย.
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