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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 269 ประจาวันที่ 4 กันยายน 2560

ช่วงวันที่ 28 ส.ค.-1.ก.ย.60

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือน ก.ค.60 เพิ่มขึ้น 3.73% จากปีก่อน
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง...การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวจากรายได้เกษตรกรที่ลดลง
ผลกระทบจากการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จะเกิดภาวะแรงงานก่อสร้างขาดแคลน
คลังโชว์รายได้ 10 เดือนเกินเป้า ดันเงินคงคลัง 2.58 แสนล้าน
NPL นาโนไฟแนนซ์พุ่ง 200%

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม(สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม(MPI) เดือน ก.ค.60 เพิ่มขึ้น 3.73% จำกปีก่อน เมื่อเทียบ
รายเดือน MPI เดือน ก.ค. ลดลง 2.22% จากเดือนก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลบวกต่อดัชนี MPI ในเดือนก.ค. ได้แก่ เครื่องยนต์
สาหรับรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อไก่แช่แข็ง และอาหารทะเลแปรรูป ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 7 เดือนแรกของปี 60
ขยายตัวร้อยละ 0.62 ส่วนอัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือนก.ค. อยู่ที่ 60.22% จาก 61.39% ในเดือนมิ.ย. ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)
รำยงำนว่ำ ภำวะเศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวดีสอดคล้องกับอุปสงค์ต่ำงประเทศที่ปรับดี
ขึ้นต่อเนื่อง ด้ำนกำรลงทุนภำคเอกชนและกำรใช้จ่ำยภำครัฐปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดีทั้งการผลิตเพื่อ
ส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ อย่างไรก็ดี แม้การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัว แต่ก็ชะลอลง กำรบริโภคภำคเอกชนเติบโต 2.3%
ชะลอตัว 0.7% ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ภาคเกษตรกรรมที่หดตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้ จากด้านราคาเป็นสาคัญ นำยกสมำคมอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ เปิดเผยว่ำ ปัจจุบันภำคก่อสร้ำงทั้ง โครงกำรรัฐและเอกชนใช้แรงงำนคนไทยและต่ำงด้ำวกว่ำ 1 ล้ำนคน
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดแคลนอีกกว่า 1 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝี มือ เช่น ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างปูนผลกระทบจากการจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว จะเกิดภำวะแรงงำนก่อสร้ำงขำดแคลน จะเห็นกำรเพิ่มค่ำแรงจูงใจ เช่น แรงงานพม่ากลับบ้านไปแล้ว อาจหันไปใช้
แรงงานเขมร เพิ่มค่าแรงให้อีก 20-30 บาท จาก 300 บาท เป็น 320-330 บาท ให้งานแล้วเสร็จทันเวลา ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ไม่น่ำเกิน 5%
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจ (สศค.) เปิดเผยว่ำ กำรเก็บรำยได้รัฐบำลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2560 มีจำนวน 1.91
ล้ำนล้ำนบำท สูงกว่ำประมำณกำร 6,755 ล้ำนบำท สาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมาย 2.96 หมื่นล้านบาท การ
นาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมาย 2.48 หมื่นล้านบาท และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต สู งกว่าเป้าหมาย 6,375 ล้านบาท
ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจานวน 2.51 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจานวน 4.51 แสนล้านบาท
ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนก.ค. 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 2.58 แสนล้านบำท ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยสินเชื่อรำยย่อยเพื่อ
ประกอบอำชีพภำยใต้กำกับ หรือ “นำโนไฟแนนซ์” ไตรมำสที่ 2 ปี 60 มีจำนวนบัญชีสะสม 112,571 บัญชี เพิ่มขึ้น 32,255 บัญชี หรือ
40% จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ ส่วนสินเชื่อสะสมอยู่ที่ 3,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 937 ล้านบาท หรือ 43.7% ขณะที่ยอดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็น
พีแอล) 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท หรือโต 197% เทียบจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่มีหนี้เสียสะสมเพียง 37 ล้านบาท
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : GDP ไตรมาส 2/2560 ขยายตัว 3.0%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% , ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สาหรับภาคการผลิตเดือนส.ค. ปรับตัวลง สู่ระดับ 52.8
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.5%, อัตราว่างงานเดือนก.ค. ทรงตัวที่ระดับ 9.1%
 ประเทศญี่ปนุ่ : ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9%., อัตราว่างงานของเดือนก.ค. อยู่ที่ 2.8%
 ประเทศจีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.6, ภาคบริการเดือนส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.40
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมำส 2/2560 ครั้งที่ 2 ว่ำเศรษฐกิจขยำยตัว 3.0% ซึ่งสูงกว่าที่
คาดไว้ที่ 2.6%, ดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิ.ย., มาร์กิตเผย
ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) สำหรับภำคกำรผลิตปรับตัวลง สู่ระดับ 52.8 ในเดือนส.ค. จากระดับ 53.3 ในเดือนก.ค.
สหภาพยุโรป: สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือ ยูโรสแตท เปิดเผยดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.5% ในเดือนส.ค.
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาหรับอัตรำว่ำงงำนทรงตัวที่ระดับ 9.1% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการค้าของญี่ปุ่น เปิดเผยยอดค้ำปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่ง
ชะลอตัวลงจากเมื่อเดือนพ.ค.ที่ขยายตัว 2.2%, กระทรวงฝ่ายการสื่อสารและกิจการภายในระบุว่า อัตรำว่ำงงำนของเดือนก.ค.อยู่ที่ 2.8% ทรงตัวจาก
สถิติของเดือนก่อนหน้า
ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.6 ในเดือนส.ค. สูงสุดในรอบ 6 เดือนจากระดับ 51.1 ใน
เดือนก.ค. สาหรับภำคบริกำรเดือนส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.40 จากระดับ 54.50 ในเดือนก.ค.
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.18 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ส.ค. โดยเงินบาทปรับตัว
แข็งค่าขึ้น หลังจากดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักเนื่องมาจากตลาดค่อนข้างผิดคาดกับถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และประธาน
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ไม่ได้เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับนโยบายการเงินตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะเดียวกันประธาน ECB ก็ไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับการปรับ
ลด QE ที่จะช่วยทาให้ยูโรปรับตัวอ่อนค่าลงไปจากเดิม
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน ต.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. ที่ระดับ 47.23 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.1% เมื่อ
เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ส.ค.เนื่องมาจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พายุฮาร์วีย์ได้ทาให้เกิดภาวะอุทกภัยในใจกลางแหล่งผลิตน้ามันของรัฐเท็ก
ซัส ส่งผลให้อุตสาหกรรมกลั่นน้ามันของสหรัฐถึง 1 ใน 4 ต้องเผชิญกับภาวะชะงักงัน โดยการกลั่นน้ามันของสหรัฐลดลงอย่างน้อย 4.4 ล้านบาร์เรล/วัน
เนื่องจากโรงกลั่นจานวนมากไม่สามารถดาเนินการผลิตน้ามันได้ ความต้องการน้ามันดิบเพื่อนาไปใช้ในโรงกลั่นจึงลดลง ส่งผลให้ราคาน้ามันร่วงลงตาม
ไปด้วย

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 ก.ย. 60)
 สหรัฐ : ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดุลการค้าเดือนก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
(PMI) ภาคบริการเดือนส.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
 อียู : ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ และรวมภาคผลิต-บริการเดือนส.ค., ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 (ประมาณการครั้งสุดท้าย)
 จีน : ดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ และรวมภาคผลิต-บริการเดือนส.ค.จากไฉซิน, ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค.
 ญี่ปุ่น : ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนก.ค.
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