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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 11-15 ก.ย.60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 271 ประจาวันที่ 18 กันยายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•
•
•
•

รมว.คมนาคม คาดจะเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่นมูลค่า 2.7 แสนล้านบาท
ธอส. เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้แนวโน้มตลาดมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น
สอท.ชี้แนวโน้มอุตฯครึ่งปีหลังโตตามส่งออก
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในปีหน้า
ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี
ได้สิทธิคนจน 11 ล้านคนแจกบัตร 21 ก.ย.
ดัชนีหุ้นไทยทานิวไฮในรอบ 23 ปี

รมว.คมนาคม คาดจะเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่น มูลค่า 2.7 แสนล้านบาท เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในระยะที่ 1 ให้
คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาได้ภายในปี 60 และเริ่มก่อสร้างในปี 62 ก่อนจะเปิดให้บริการในปี 65 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้แนวโน้มตลาดมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจ ส่งออก ลงทุนภาครัฐเอกชน
ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่ตลอดทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 108,709 หน่วย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชี้แนวโน้ม
อุตฯครึ่งปีหลังโตตามส่งออก ที่ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เติบโต ส่งผลดีจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ภาคการบริโภคที่จะปรับตัวดี
ขึ้นจากการฟื้นตัวของรายได้ภาคเกษตร รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องจะสนับสนุนให้เกิดอุปสงค์ต่อเนื่องมายังสินค้าอุตสาหกรรม กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเผยเศรษฐกิจไทยยังสดใส คนแห่จดตั้งบริษัทเพิ่มต่อเนื่องสูงสุดในรอบ 4 ปี มูลค่าเพิ่ม 145% หรือเกือบ 3 หมื่นล้าน คาดทั้งปี
ขยายตัว 7% อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ท่องเที่ยว-ส่งออก ทาให้การบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในปีหน้า
และเราคาดว่าการจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ของประชาชนอย่างมหาศาล เพื่อเข้าร่วมพิธีสาคัญในเดือนต.ค. นี้ และในช่วง 2
เดือนสุดท้ายของปีจะเป็นฤดูการจับจ่ายใช้สอยก่อนจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเป็นปัจจัยที่ทาให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี
หน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ด้วยโครงสร้างประชากรของไทยในปีพ.ศ.2560 มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
17% ทุกคนจึงต้องตระหนักถึงและช่วยกันเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ มีผู้สูงอายุจานวนไม่น้อยที่ยังอยากทางานผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน ยังคงทางาน
อยู่ในปัจจุบัน และบางส่วนอยากทางานแต่หางานทาไม่ได้ จุดนี้จึงควรเสริมทางเลือกให้กับผู้สูงวัยด้วยการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงวัย, ส่งเสริมทักษะ
เช่น เรื่องดิจิตอล อิเล็กทรอนิค และขยายอายุเกษียณ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหดตัว ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งได้แรงหนุนจากปัจจัยส่วนอุปทาน และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ในประเทศ ตามที่อัตราเงินเฟ้อติดลบทั้งใน
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และไต่ขึ้นเป็นร้อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งยังอยู่ในกรอบ
เป้าหมายระยะกลางที่ร้อยละ 2.5 กระทรวงการคลังเผย 15 ก.ย. ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้าน
ราย จากจานวนผู้ลงทะเบียน 14.1 ล้านราย และมีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 2.74 ล้านรายตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินเกินกาหนด เช่น ที่ดินกว่า 1.6 ล้าน
ราย มีเงินฝากกว่า 6.8 แสนราย และมีรายได้เกินกว่า 4 แสนราย โดยสามารถรับบัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.เป็นต้นไป และจะเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.
เป็นวันแรก ดัชนีหุ้นไทย ณ 14 ก.ย. 60 ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนมาปิดตลาดที่ระดับ 1,659.10 จุด บวก 16.16 จุด ทาสถิติสูงสุดใหม่
ในรอบ 23 ปี 9 เดือน จากดัชนีสูงสุดเดิมเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ปี 2537 อยู่ที่ 1,667.94 จุด ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาแน่น 72,127.38 ล้านบาท ต่างชาติ
ซื้อสุทธิ 3,035.46 ล้านบาท และกองทุนในประเทศซื้อสุทธิ 1,056.72 ล้านบาท ส่วนรายย่อยขายสุทธิ 4,513.45 ล้านบาท
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐ : สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค, ยอดค้าปลีกร่วงลง 0.2% ในเดือนส.ค., ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ดีดตัวขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนส.ค.
ประเทศญีป่ นุ่ : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 2.9% ในเดือนส.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานของภาคเอกชนในเดือนก.ค.
ปรับตัวขึ้น 8%
• ประเทศจีน : ยอดปล่อยเงินกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนประจาเดือนส.ค. อยู่ที่ 1.09 ล้านล้านหยวน, การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ประจาเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 9.1%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. ขยายตัว 6%, ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
ขยายตัว 10.1%
ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 0.5% ในเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกร่วงลง
0.2% ในเดือนส.ค. หลังจากขยับขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดีดตัวขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากขยับลง 0.1% ในเดือนก.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 2.9% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุด
ในรอบ 9 เดือน อันเนื่องมาจากราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น , ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานของภาคเอกชนในเดือนก.ค. ปรับตัวขึ้น 8% เมื่อ
เทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 8.533 แสนล้านเยน
จีน: ยอดปล่อยเงินกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนประจาเดือนส.ค. อยู่ที่ 1.09 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.677 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เพิ่มขึ้นจากระดับ 8.255 แสนล้านหยวนเมื่อเดือนก.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประจาเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 9.1% เมื่อ
เทียบรายปี สู่ระดับ 6.252 หมื่นล้านหยวน (9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. ขยายตัว 6% เมื่อเทียบเป็นราย
ปี ซึ่งชะลอตัวลงหลังจากที่ขยายตัว 6.4% ในเดือนก.ค., ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. ขยายตัว 10.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลง 0.3%
จากระดับการขยายตัวในเดือนก.ค.
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. โดยสัปดาห์นี้
เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากมี flow ทั้งสองข้างพอๆ กัน และดูเหมือนทางการจะเข้าไปดูแลไม่ให้บาทหลุด 33.05 โดยตลาดเริ่ม
คลายกังวลเรื่องปัญหาความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. ที่ระดับ 49.89 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสานักงานพลังงานสากล (IEA) ที่ระบุว่าอุปสงค์น้ามันโลกจะ
เพิ่มขึ้นในปีนี้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจานวนลดลง 7 แท่น สู่ระดับ 749 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่ง
เป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 ก.ย. 60)
• สหรัฐ : ราคานาเข้าและส่งออกเดือนส.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการ
เบื้องต้นเดือนก.ย.จากมาร์กติ
• อียู : อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค.
• จีน : ดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค.
• ญี่ปุ่น : ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบี้ย
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