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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 283 ประจาวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ช่วงวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือน พ.ย. อยู่ที่ 78.0 จาก 76.7 ใน ต.ค. ซึ่งเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และเป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 33 เดือน
• กกร. คาดการส่งออกไทยปี 60 มีโอกาสขยายตัวได้ราว 9% จากเดิมคาดไว้ที่ 6.5-7.5%
• สรท. ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกในปี 60 เป็น 8.5-9.0% จากเดิมที่คาดขยายตัวไม่ต่ากว่า 8%
• ก.การคลังได้เห็นชอบกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 2561 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอมา คือ 2.5% บวกลบ 1.5%
• ผลดาเนินงานค้าประกันสินเชือ่ ของ บสย. ในรอบ 11 เดือน มียอดอนุมัติค้าประกันสินเชื่อ 7.54 หมื่นล้านบาท
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.66 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.อยู่ที่ 78.0 จาก
76.7 ใน ต.ค. ซึ่งเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 33 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคคาดว่าเศรษฐกิจไทยใน
อนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง รวมทั้งได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
ในขณะเดียวกันผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมื องในปัจจุบัน และมีความคิดเห็นว่าสถานการณ์ทางการ
เมืองในอนาคตน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คาดการส่งออกไทยปี 60 มีโอกาสขยายตัวได้ราว 9% จากเดิมคาดไว้ที่ 6.57.5% ในขณะที่มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 60 อาจจะขยายตัวเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการที่ 3.7-4.0% และในปี 61 คาดว่าเศรษฐกิจไทย
จะเติบโตใกล้เคียงปีนี้, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกในปี 60 เป็น 8.5-9.0%
จากเดิมที่คาดขยายตัวไม่ต่ากว่า 8% ขณะที่ประเมินการส่งออกในปี 61 ว่าจะเติบโต 5% โดยการส่งออกไทยได้รับอานิสงส์จากการขยายตัว
ของการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักกลับมาเติบโตในช่วงต้นไตรมาส 4 รวมถึงการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สาคัญ อย่างไรก็ตามการส่งออกไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการปฏิรูปภาษี และแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ซึ่งอาจทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางเงินทุนเคลื่อนย้าย และกระทบต่อทิศทางค่าเงินบาท
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบกรอบเป้าหมายเงิน
เฟ้อปี 2561 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอมา คือ 2.5% บวกลบ 1.5% หรืออยู่ในช่วง 1-4% ซึ่งทาง ธปท. ยืนยันว่าเป็นระดับที่ช่วย
สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพที่ 4-5% ตามทีร่ ัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยว่า
ผลด่าเนินงานค้่าประกันสินเชื่อของ บสย. ในรอบ 11 เดือน มียอดอนุมัติค้่าประกันสินเชื่อ 7.54 หมื่นล้านบาท ถือเป็นการช่วยเอสเอ็มอีได้
เข้าถึงสินเชื่อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.06 แสนราย ซึ่งคาดว่าสิ้นปีนี้จะค้าประกันสินเชื่อได้ 8.6 หมื่นล้านบาท ได้ตามเป้าหมาย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.66 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. โดยค่าเงินบาท
เปิดตลาดที่ระดับ 32.62 และเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่ 32.56-32.67 ตลอดทั้งสัปดาห์ สอดคล้องกับค่าเงินสกุลเอเชียส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างทรงตัว
โดยการที่เงินบาทอ่อนค่าลงนั้นมีสาเหตุมาจากการที่เงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด ตลอดจน
ความหวังต่อมาตรการปฏิรูปภาษีที่เพิ่มขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 8.6% ในเดือน ต.ค. สู่ระดับ 4.87 หมื่นล้านดอลลาร์, ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคบริการปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5 ในเดือน พ.ย.
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนอยู่ที่ระดับ 51.9 ในเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ของจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงในเดือน พ.ย. โดยขยายตัวเพียง 1.8% เมื่อเทียบรายปี
• ประเทศญี่ปุ่น: GDP ไตรมาส 3 โดยขยายตัว 2.5%, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 44.9
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 8.6% ในเดือน ต.ค. สู่ระดับ 4.87 หมื่นล้านดอลลาร์
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐทรงตัวที่ระดับ 1.959 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การนาเข้าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 2.446
แสนล้านดอลลาร์, มาร์กิตเปิดเผย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5 ในเดือน พ.ย. ซึ่ง
เป็นระดับต่าสุดในรอบ 5 เดือน จากระดับ 55.3 ในเดือน ต.ค.
ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนอยู่ที่ระดับ 51.9 ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 51.2 ในเดือน
ต.ค. และยังทาสถิติสูงสุดในรอบ 3 เดือน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงในเดือน พ.ย. โดยขยายตัวเพียง 1.8%
เมื่อเทียบรายปี ชะลอตัวลงจากเดือน ต.ค.ซึ่งมีการขยายตัว 1.9%
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 โดย
ขยายตัว 2.5% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ขยายตัวเพียง 1.4%, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นแตะ
ระดับ 44.9 จากเดือน ต.ค.ที่ระดับ 44.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2556
ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. ที่ระดับ 57.36 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
1.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. สัญญาน้ามันดิบได้ปรับตัวขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกลาง
หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล พร้อมกับเปิดเผยแผนการ
ย้ายสถานทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีฟไปยังกรุงเยรูซาเลม ทั้งนีก้ ารผลิตน้ามันของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 9.68 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นับตั้งแต่กลางปี 2559 และใกล้กับระดับการผลิตของรัสเซีย และซาอุดิอาระเบีย

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-15 ธันวาคม 2560)
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย., ราคานาเข้าและส่งออกเดือน พ.ย., ยอด
ค้าปลีกเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน ธ.ค.จากมาร์กิต
• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ธ.ค.จากสถาบัน ZEW, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน ธ.ค.จากมาร์กิต
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค.
• ประเทศจีน: ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน พ.ย., ยอดขายรถยนต์เดือน พ.ย., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน
พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย.
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