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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ช่วงวันที่ 22-26 มกราคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

การส่งออกของไทยในเดือนธ.ค. 2560 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ที่ร้อยละ 8.6
ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดสินเชื่อแบงก์ปี 61 โตกว่า 4.3%
เผยปี 60 ยอดจัดตั้งธุรกิจใหม่สูงสุดในรอบ 5 ปี
ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจาเดือน ธ.ค.60 อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย.60
คลังเผยไตรมาสแรกปีงบประมาณ61 กู้ชดเชยขาดดุล 1.6 แสนล้านบ. ดันเงินคงคลังพุ่ง 1.8 แสนล้านบ.
พาณิชย์ ปลื้มไทยคว้าอันดับ 1 สองปีซ้อน ประเทศที่เหมาะเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก
ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 31.85 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ระดับ 31.35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 26 ม.ค. 61

การส่งออกของไทยในเดือนธ.ค. 2560 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ที่ร้อยละ 8.6 หรือคิดเป็นมูลค่า 19,741 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออก
ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสาคัญ โดยเฉพาะตลาดอินเดีย และตลาดCLMV มีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อสุทธิในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่งในปี 61 มีโอกาสขยายตัวสูงขึ้นกว่าระดับ
4.3% ในปี 2560 รับอานิสงส์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวขึ้น น่าจะช่วยประคองการฟื้นตัวของสินเชื่อธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อรายย่อยอาจโตได้
ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คงยังเพิ่มขึ้นไม่มากจากปัจจัยด้านหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเป็นตัวจากัดการเติบโต ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อน่าจะอยู่ในระดับ
ค่อนข้างทรงตัว หลังจากที่เร่งขึ้นมากในปีก่อน ส่วนปัจจัยบวกจากสินเชื่อไม่มีหลักประกันคงมีผลหนุนพอร์ตรวมไม่มากนัก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปี 60 ที่ผ่านมา มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 74,517 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ 5 ปี โดย
เพิ่มขึ้น 10,229 ราย หรือคิดเป็น 16% จากปี 59 เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล จึง
ทาให้จานวนธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าทอง ธุรกิจร้านขายยา และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนในปี 61 ประเมินว่า จะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ไม่
น้อยกว่า 75,000 ราย โดยประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูง คือ กลุ่มก่อสร้างอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจาเดือนธ.ค.60 อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 87.0 ใน
เดือนพ.ย.60 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2017 รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับของขวัญของฝาก ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ขณะเดียวกันการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการเห็นว่าจะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2017 รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับของขวัญของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ ดัชนีความ
เชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 102.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 102.0 ในเดือนพ.ย. เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
กระทรวงการคลัง เผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 61 รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลังทั้งสิ้น
จานวน 551,400 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจานวน 967,456 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจานวน 161,053
ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 60 มีจานวนทั้งสิ้น 180,910 ล้านบาท โดยรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการนาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ
รายได้หน่วยงานอื่น และกรมสรรพสามิต ที่สูงกว่าประมาณการร้อยละ 28.3 8.9 และ 0.3 ตามลาดับ โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่ ภาษี
รถยนต์ 2,409 ล้านบาท และภาษีเบียร์ 483 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการร้อยละ 9.7 และ 3.9 ตามลาดับ
กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกด้านต่างๆ ประจาปี 61 บนเว็ปไซต์ usnews.com ของสานักข่าวU.S. News &
World Report พบว่า ไทยได้รับการจัดอันดับให้ครองแชมป์อันดับ 1 จากทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลก ในเรื่องการเป็นประเทศที่เหมาะสมสาหรับการเริ่ม
ธุรกิจ (Best Countries to start a Business) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป็นผลมาจากลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทย และลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการลง นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุน (Best Countries to Invest In) เป็นอันดับที่ 8 จาก 25 ประเทศทั่วโลก เพราะไทย
ปรับลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทยจากเดิม 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 25.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ใช้เวลา 2 วัน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
จากเดิม 6,600 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท
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ค่าเงินบาทราคาปิดวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 อยู่ที่ 31.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ปิดที่ 31.85 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. จากปัจจัยการเทขายเงินดอลลาร์ในตลาดโลก เนื่องจากการตกลงงบประมาณไม่ได้ระหว่างรัฐบาลสหรัฐ และสภาคองเกรส รวมถึงสัญญาณเชิงบวกของทิศทาง
เศรษฐกิจไทย ส่งผลให้เงินทุนยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ: ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกเป็น ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3.9 และปีหน้าขยายตัวร้อยละ 0.2
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 3.6% ในเดือนธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้น
ของสหรัฐ ร่วงลงแตะระดับ 53.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 8 เดือน
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตปี 2560 ปรับตัวลง 0.9%, ยอดเกินดุลการค้าเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 3.59 แสนล้านเยน ส่วน
ยอดส่งออกในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 9.3%
 ประเทศจีน : รายได้ด้านการคลังของจีนในปี 2560 เพิ่มขึ้น 7.4%, กาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนประจาเดือนธ.ค.
ปรับตัวขึ้น 10.8%
 ราคาน้ามันดิบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และการลดส
ต๊อกน้ามันของสหรัฐฯ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ และปีหน้า สู่ระดับ 3.9% โดยปรับ
เพิ่มขึ้น 0.2%
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 3.6% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบ
รายเดือน สู่ระดับ 5.57 ล้านยูนิต, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ร่วงลงแตะ
ระดับ 53.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 54.1 ในเดือนธ.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมร้านค้าปลีกแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตปี 2560 ปรับตัวลง 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 3.59 แสนล้านเยน ส่วนยอดส่งออกในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบเป็น
รายปี ขณะที่ยอดนาเข้า พุ่งขึ้น 14.9%
ประเทศจีน: กระทรวงการคลังจีนรายงานรายได้ด้านการคลังของจีนในปี 2560 เพิ่มขึ้น 7.4% เทียบรายปี สู่ระดับ 17.3 ล้านล้านหยวน (2.7
ล้านล้านดอลลาร์), สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนประจาเดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้น
10.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 8.2416 แสนล้านหยวน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบ
เดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. ที่ระดับ 66.14 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.77 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.2% เมื่อเทียบ
กับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. ราคาน้ามันได้รับอานิสงส์จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ นอกจากนี้ราคาน้ามัน
ยังได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐลดลง 1.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือว่าปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 10 ติดต่อกัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 ม.ค.-2 ก.พ. 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค. จากเฟดดัลลัส, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.จาก Conference Board, คณะกรรมการ
กาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.จาก
มาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือนม.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
 ประเทศอังกฤษ: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.จาก GfK, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.จากมาร์กิต
 ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือนธ.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/การผลิตเดือนม.ค.จากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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