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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 292 ประจาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ช่วงวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พ.ศ…
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือน ม.ค. 61 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 80.0
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี ไตรมาส 4/2560 ปรับตัวดีขึ้น
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 61 จะเติบโตได้ 3.8%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.77 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.)

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พ.ศ… ที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้วในวาระ 2 และวาระ 3 ด้วยคะแนน 170 เสียง (โดยทีไ่ ม่มีผู้ทไี่ ม่เห็นด้วย) และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยร่าง
พ.ร.บ. อีอีซี มีสาระสาคัญคือ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่จะมีการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทัง้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ระบบการขนส่ง และการอานวยความ
สะดวกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และกาหนดนโยบายของรัฐ ที่จะต้องดาเนินการในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้มีคณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ มีอานาจ
หน้าที่เสนอแนะคณะรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบาย ประกาศกาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 61 จะเติบโตได้ 3.8% จากปัจจัยการขยายตัวของภาคการส่งออกไทย
และการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ ซึ่งทาให้
ภาพรวมของความต้องการและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นผลบวกต่อกาไรในธุรกิจกลุ่มสินค้า
บริโภคอุปโภค สุขภาพ และธนาคาร เป็นต้น , ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน
เดือน ม.ค. 2561 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 80.0 จากระดับ 79.2 ในเดือน ธ.ค. 60 โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และอยู่ในระดับสูงสุด
รอบ 36 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวดีขึ้น และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน , ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทย
เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี ไตรมาส 4/2560 ปรับตัวดีขึ้น โดยจากความเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
กว่า 1,100 รายทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอยู่ที่ระดับ 35.5 ลดลงจากระดับ 37.3 ในไตรมาสก่อน แต่ความ
เชื่อมั่นด้านรายได้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41.9 จากระดับ 38.9 ในไตรมาสก่อนเนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยว เป็นช่วงการเดินทางท่องเที่ยว ที่
มีการเดินทางและจับจ่ายใช้สอยสูง ยกเว้นภาคใต้ เนื่องจากราคายางพาราและปาล์มน้ามันยังอยู่ในระดับต่า
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.77 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. สอดคล้องกับ
สกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย หลังจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ทยอยแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และกระแส
การคาดการณ์เกี่ยวกับจานวนครั้งที่เฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ นอกจากนี้ เงินบาทอ่อนค่ายังสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิของตลาด
พันธบัตรและตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ โดยในวันที่ 9 ก.พ. ค่าเงินบาทได้แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในราคา 31.96 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ก่อนกลับมาปิดตลาด 31.77 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับราคา 31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (2 ก.พ.)
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ธ.ค., สหรัฐมีตัวเลขขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 5.3% ในเดือน ธ.ค.,
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.3 ในเดือน ม.ค.
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนพุ่งขึ้นแตะระดับ 54.7 ในเดือน ม.ค., รายได้จากการท่องเที่ยว 5.4
ล้านล้านหยวนในปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.1% จากปีก่อนหน้า, ยอดส่งออกเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 6.0% yoy
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารนาเข้าในเดือน ม.ค. ขยับขึ้นเพียง 0.4%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
7.972 แสนล้านเยนในเดือน ธ.ค.
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ธ.ค., สหรัฐมีตัวเลขขาด
ดุลการค้าเพิ่มขึ้น 5.3% ในเดือน ธ.ค. สู่ระดับ 5.31 หมื่นล้านดอลลาร์, มาร์กิตเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของ
สหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.3 ในเดือน ม.ค.
ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนพุ่งขึ้นแตะระดับ 54.7 ในเดือน ม.ค.
จากระดับ 53.9 ในเดือน ม.ค., สถาบันการท่องเที่ยวจีนรายงานว่า ประเทศจีนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 5.4 ล้านล้านหยวน (8.5 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.1% จากปีก่อนหน้า, สานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 6.0%
yoy สู่ระดับ 1.32 ล้านล้านหยวน ขณะที่ยอดนาเข้าเดือน ม.ค. ทะยานขึน้ 30.2% yoy สู่ระดับ 1.19 ล้านล้านหยวน
ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมผู้นาเข้ายานยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารนาเข้าในเดือน ม.ค. ขยับขึ้น
เพียง 0.4% แตะที่ระดับ 21,254 คัน เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 7.972 แสนล้านเยนใน
เดือน ธ.ค.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. ที่ระดับ 59.20 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 6.25 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 9.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. สัญญาน้ามันดิบปรับตัวลงหลังเบเกอร์ ฮิวจ์เปิดเผยว่าแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้
งาน มีจานวนเพิ่มขึ้น 26 แท่น สู่ระดับ 791 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นจานวนมากที่สุดนับตั้งแต่ เดือน เม.ย.2558 และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน
เป็นสัปดาห์ที่ 2 รวมทั้งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค.ปีที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 กุมภาพันธ์ 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน
ธ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือน ม.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2560, ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน ม.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ธ.ค.,
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ม.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ม.ค.
• ประเทศไทย: การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) (วันที่ 14 ก.พ.)

-2-

