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ช่วงวันที่ 15-19 มกราคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

สคร.เผยเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจไตรมาสแรกปีงบ 61 สูงกว่าเป้า 28% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง
ครม.อนุมัติงบปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท. ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท
คณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า 5 - 22 บาท
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนไทยดีขึ้นคลายห่วงเงินไหลเข้า
สนค. เผยดัชนีภาวะการค้าภาคบริการขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในเดือน ธ.ค. 60 ดัชนีอยู่ที่ 106.6 เพิ่มขึ้น 5.8%
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ธ.ค. 60 ขยายตัว 15.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยจีน
ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าจาก 32.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในสัปดาห์ก่อนมาปิดที่ 31.85 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค.60 สคร.จัดเก็บรำยได้แผ่นดินจำนวน
4,413 ล้ำนบำท สูงกว่ำเป้ำหมำยกำรจัดเก็บรำยได้แผ่นดินจำนวน 2,463 ล้ำนบำท ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.-ธ.ค.
60) สคร.จัดเก็บรายได้แผ่นดินรวมทั้งสิ้นจานวน 43,313 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 62 วงเงิน 3 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 61 วงเงิน 100,000
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 แบ่งเป็นรายจ่ายประจา 2.25 ล้านล้านบาท งบลงทุน 660,000 ล้านบาท โดยคาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ที่ 2.55
ล้านล้านบาท โดยเป็นการจัดทางบประมาณขาดดุลวงเงิน 450,000 ล้านบาท ภายใต้การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 และอัตรา
เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.5
ปลัดกระทรวงแรงงำน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า มีมติปรับค่าแรงขั้นต่าขึ้นทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด
ปรับตั้งแต่ 5 - 22 บำท แบ่งเป็นทั้งหมด 7 ระดับ ตำมสภำพควำมเจริญทำงเศรษฐกิ จ โดยจังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นสูงสุด คือ ภูเก็ต ชลบุรี
และระยอง จานวน 330 บาท รองลงมา คือ 325 บาท ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สภำธุรกิจตลำดทุนไทยเผยผลสำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือน ม.ค. 61 พบว่ำ ดัชนีควำมเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 153.94 ขยำยตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.08 เป็นผลมาจากความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจที่มีการ
เติบโตต่อเนื่อง และความคืบหน้านโยบายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ที่มีผลบังคับใช้ในปีนี้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย คือ ความขัดแย้งทาง
การเมืองระหว่างประเทศ แต่สาหรับความกังวลต่อการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศเริ่มลดลงแล้ว
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค). เผยดัชนีภำวะกำรค้ำภำคบริกำรขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในเดือนธ.ค. 60 ดัชนีอยู่ที่
106.6 เพิ่มขึ้น 5.8% ซึ่งเป็นกำรขยำยตัวเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน และในปี 61 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสาขาอสังหาริมทรัพย์
สาขาบริการทางการเงิน สาขาสุขภาพ และขายส่งและขายปลีก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวในเดือนธ.ค. มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3.5 ล้ำนคน สร้ำงรำยได้ 1.9 แสน
ล้ำนบำท จำกนักท่องเที่ยวชำวจีนเป็นสำคัญ
ค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำต่อเนื่อง จำกระดับ 32.05 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. มำปิดที่ 31.85 บำทต่อ ดอลลร์ สรอ. เป็นไปทิศทางเดียวกับ
ค่าเงินในภูมิภาค ทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากสัญญาณเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ทาให้มีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้า นอกจากนี้ยังมี แรงเท
ขายค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านร่วงลง 2 จุด สู่ระดับ 72 ในเดือนม.ค. หลังจากดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 ปีในเดือนธ.ค.,
ดัชนีภาคการผลิตชะลอตัวลงในเดือนม.ค.
 สหภาพยุโรป : มูดี้ส์ อินเวสเตอร์สคาดการณ์ GDP เศรษฐกิจยูโรโซนในปี 61 จะอยู่ที่ 2.0% ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ 1.7% ในปี 62
 ประเทศญี่ปุ่น: , ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 2.4% ในปี 2560 ซึ่งปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี
 ประเทศจีน : การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรตลอดปี 2560 ขยายตัว 7.2% ซึ่งชะลอลง 0.3% จากระดับการขยายตัวในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
2560, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตลอดปี 2560 ขยายตัว 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมตลอดปี 2560
ขยายตัว 6.6% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559, ยอดค้าปลีกตลอดปี 2560 ขยายตัว 10.2% ซึ่งชะลอตัวลง 0.2% จากระดับการขยายตัวของปีก่อน
 ราคาน้ามันดิบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน จากความกังวลต่อการผลิตน้ามันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้สร้ำงบ้ำนร่วงลง 2 จุด สู่ระดับ 72 ในเดือนม.ค.
หลังจำกดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 ปีในเดือนธ.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานดัชนีภำคกำรผลิตชะลอตัวลงในเดือนม.ค. โดย
อยู่ที่ระดับ 17.7 หลังจำกแตะระดับ 18.0 ในเดือนธ.ค.
สหภาพยุโรป: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์ อินเวสเตอร์สคำดกำรณ์กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปี 61 จะอยู่ที่ 2.0% ก่อนที่
จะชะลอตัวลงสู่ระดับ 1.7% ในปี 62 โดยอุปสงค์ภายในประเทศจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี
ประเทศญี่ปุ่น: สานักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐำนปรับตัวขึ้น 5.7% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่
ระดับ 8.992 แสนล้านเยน (8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลังจากที่เพิ่มขึ้น 5.0% ในเดือนต.ค., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)
ปรับตัวขึ้น 2.4% ในปี 2560 ซึ่งปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี
จีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรตลอดปี 2560 ขยำยตัว 7.2% ซึ่งชะลอลง 0.3% จำกระดับกำร
ขยำยตัวในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี 2560 และลดลง 0.9% จากระดับการขยายตัวปี 2559, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ตลอดปี 2560
ขยำยตัว 6.9% เมื่อเทียบเป็นรำยปี, กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมตลอดปี 2560 ขยำยตัว 6.6% ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ที่ขยายตัว 6%, ยอดค้ำปลีก
ตลอดปี 2560 ขยำยตัว 10.2% ซึ่งชะลอตัวลง 0.2% จำกระดับกำรขยำยตัวของปีก่อน
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบ
เดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. ที่ระดับ 63.37 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.93 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.5% เมื่อเทียบกับ
ราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. เนื่องจากความกังวลต่อการผลิตน้ามันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ หลังจากที่สานักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่า การผลิตน้ามันของ
สหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ พร้อมกับเตือนว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด
นอกจากนี้ปริมาณน้ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 0.40 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนธ.ค. สู่ระดับ 97.49 ล้านบาร์เรล/วัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 มกราคม 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนธ.ค.จากเฟดชิคาโก, ดัชนีการผลิตเดือนม.ค. โดยเฟดสาขาริชมอนด์, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนม.ค.จากมาร์กิต
 ประเทศอังกฤษ: อัตราว่างงานเดือนพ.ย.
 สหภาพยุโรป: ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนม.ค.จากสถาบัน ZEW, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/ภาคการผลิตเบื้องต้น
เดือนม.ค.จากมาร์กิต
 ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย, ดุลการค้าเดือนธ.ค.
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