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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

ปีที่ 5 ฉบับที่ 307 ประจาวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา








สภาพัฒน์เผยจีดีพีไตรมาส 1/61 โตกระจายตัวต่อเนื่อง 4.8% สูงสุดรอบ 5 ปี
รัฐเก็บรายได้ 7 เดือน ยังเกินเป้า 6 หมื่นล้านบาท
กระทรวงพาณิชย์ เผยส่งออกเดือน เม.ย. ขยายตัว 12.34% นาเข้าขยายตัว 20.36% ขาดดุลการค้า 1,283 ล้านเหรียญฯ
ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถยนต์ 4เดือนแรกทะลุ6.7แสนคันส่งออกโตต่อเนื่องเดือนที่ 6
ธนาคารออมสินสารวจดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการ Startup ครั้งแรก ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนทรงตัว
ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่ 31.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) หรือสภำพัฒน์ แถลงข่ำวตัวเลขเศรษฐกิจไตรมำสแรก
ของปี 2561 ว่ำเศรษฐกิจเติบโตได้ 4.8% เร่งขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำที่เติบโตได้ 4% และเป็นกำรเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 20 ไตรมำส หรือ
5 ปี ซึ่งมีปัจจัยสำคัญจำกกำรลงทุนของเอกชนฟื้นตัวกลับมำค่อนข้ำงชัดเจน โดยขยำยตัว 3.1% ในไตรมำสนี้ เป็นกำรเติบโตของหมวด
เครื่องจักร 3.1% และกำรก่อสร้ำง 3.4% ขณะที่กำรขอส่งเสริมกำรลงทุนเพิ่มขึ้น 228.5% จำกไตรมำสก่อนหน้ำหรือคิดเป็นมูลค่ำ 203,600
ล้ำนบำท และกำรส่งออกของไทยยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นไตรมำสที่ 7 หรือเกือบ 2 ปี โดยมีมูลค่ำ 61,788 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ,
โฆษกกระทรวงกำรคลัง เปิดเผยว่ำ ผลกำรจัดเก็บรำยได้รัฐบำลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม 2560 – เมษำยน
2561) รัฐบำลจัดเก็บรำยได้สุทธิ จำนวน 1,293,908 ล้ำนบำท สูงกว่ำประมำณกำรตำมเอกสำรงบประมำณ 60,598 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
4.9 โดยมีสำเหตุจำกกำรนำส่งรำยได้ของรัฐวิสำหกิจ และกำรจัด เก็บรำยได้ของหน่วยงำนอื่น สูงกว่ำประมำณกำร 30,444 และ 23,133 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 36.8 และ 21.5 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ภำษีที่จัดเก็บได้สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สำคัญ ได้แก่ ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม ภำษียำสูบ และภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล, กระทรวงพำณิชย์ แถลงตัวเลขกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยในเดือน เม.ย. 61 โดยกำรส่งออก มีมูลค่ำ 18,945.60 ล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัว
12.34% ส่วนกำรนำเข้ำมีมูลค่ำ 20,229.0 ล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัว 20.36% ส่งผลให้ดุลกำรค้ำขำดดุล 1,283 ล้ำนเหรียญฯ ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรก
(ม.ค.-เม.ย.) กำรส่งออกมีมูลค่ำ 81,775.1 ล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัว 11.53% ส่วนกำรนำเข้ำมีมูลค่ำ 81,101.8 ล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัว 17.18% ส่งผลให้ดุลกำรค้ำ
เกินดุล 673.3 ล้ำนเหรียญฯ, สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยยอดผลิตรถยนต์เม.ย. อยู่ที่ 1.34 แสนคันรวม 4 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 6.74 ล้ำนคัน
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.29% ขณะที่ยอดขำยในประเทศ 4 เดือนแรกแตะ 3.162 แสนคันเพิ่มขึ้น 15.5% ส่งออกเม.ย.ยังโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่
6 และกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกช่วง 4 เดือนแรก 373,825 คันคิดเป็น 55.43% ของยอดกำรผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.67%, ธนำคำร
ออมสินเผยผลสำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร Startup เป็นครั้งแรก พบว่ำค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี โดยไตรมำส 1 ปี 2561 ดัชนี SSI ไตรมำส
1 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 62.16 ซึ่งสูงกว่ำค่ำกลำงที่ระดับ 50 แสดงให้เห็นว่ำผู้ประกอบกำร Startup มีควำมเชื่อมั่นต่อสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจโดยรวม จำก
ปั จจั ยด้ ำนผลประกอบกำร ด้ ำนกำรผลิต และด้ ำนคำสั่งซื้ อที่ อยู่ในระดับดี โดยเฉพำะในกลุ่มธุ รกิ จบริกำร และคำดว่ ำในอนำคตอี ก 3 เดื อนข้ำงหน้ำ
ผู้ประกอบกำร Startup มีมุมมองต่อภำวะธุรกิจ Startup ในภำพรวมดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 67.75 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกปริมำณกำรผลิตและคำสั่งซื้อที่
ผู้ประกอบกำรคำดว่ำจะมีเพิ่มมำกขึ้น, สภำธุรกิจตลำดทุนไทย เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุน เดือน พ.ค.61 ว่ำ ดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือน
ข้ำงหน้ำปรับตัวลดลงอยู่ในภำวะทรงตัว (Neutral) ถือเป็นกำรเข้ำสู่ภำวะทรงตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 9 เดือนที่อยู่ในภำวะ “ร้อนแรง” โดยปรับตัวลดลงร้อย
ละ 22.90 มำอยู่ที่ 92.65 จำกระดับ 120.17 ในเดือนก่อน โดยปัจจัยที่ฉุดควำมเชื่อมั่นมำจำกปัจจัยจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะนโยบำยทำงกำรเงินของสหรัฐฯ
เงินทุนไหลออก และสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ
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ค่ำเงินบำท ปิดตลำดวันศุกร์ที่ 25 พฤษภำคม 2561 ปรับตัวแข็งค่ำขึ้นจำกสัปดำห์ก่อน มำอยู่ที่ 31.98 บำท ต่อดอลลำร์ สรอ.เนื่องจำก
ควำมไม่แน่นอนของกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงจีน – สหรัฐ ที่ส่งผลให้ค่ำเงินดอลลำร์อ่อนค่ำลง ประกอบกำรกับกำรแถลงตัวเลขเศรษฐกิจของสภำพัฒน์ฯ ทำให้มี
แรงซื้อพันธบัตรของไทยเข้ำมำอีกครั้ง

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ดีดตัวสู่ระดับ 55.7 ในเดือน
พ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 1.7% ในเดือนเม.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 1.7% ในเดือนเม.ย.
 ประเทศจีน: ดัชนีราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวลง 0.8%
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลการค้าเดือนเม.ย.ทั้งสิ้น 6.26 แสนล้านเยน โดยยอดส่งออกในเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 7.8% ขณะที่ยอด
นาเข้าเพิ่มขึ้น 5.9%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิต และภำคบริกำรเบื้องต้นของสหรัฐ ดีดตัวสู่ระดับ
55.7 ในเดือนพ.ค., กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้ำคงทนลดลง 1.7% ในเดือนเม.ย. ขณะที่นักวิเครำะห์คำดว่ำจะลดลงเพียง
1.4% หลังจำกพุ่งขึ้น 2.7% ในเดือนมี.ค., สมำคมนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์แห่งชำติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขำยบ้ำนมือสองลดลง 2.5%
ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรำยเดือน สู่ระดับ 5.46 ล้ำนยูนิต
ประเทศจีน: กระทรวงพำณิชย์จีนเผยดัชนีรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรปรับตัวลง 0.8% ในสัปดำห์สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค. หลังจำกที่
ลดลง 0.9% ในสัปดำห์ก่อนหน้ำนั้น ส่วนดัชนีวัสดุเพื่อกำรผลิตปรับตัวขึ้น 0.4%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกำรคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นมียอดเกินดุลกำรค้ำเดือนเม.ย.ทั้งสิ้น 6.26 แสนล้ำนเยน (ประมำณ 5.6 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ) โดยยอดส่งออกในเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 7.8% ขณะที่ยอดนำเข้ำเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบเป็นรำยปี
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 5.4% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 61 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. ที่ระดับ 67.88 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัว ลดลง 3.4 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือ
คิดเป็น 5.4% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. สัญญำน้ำมันดิบร่วงลงจำกซำอุดิอำระเบียและรัสเซียกำลังพิจำรณำปรับ เพิ่มกำลัง
กำรผลิตน้ำมันรำว 1 ล้ำนบำร์เรล/วัน เพื่อชดเชยกำรผลิตที่ลดลงของอิหร่ำนและเวเนซุเอลำ อันเนื่องมำจำกกำรถูกคว่ำบำตรโดยสหรัฐ
ขณะเดียวกันกำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลลำร์ยังส่งผลกดดันสัญญำน้ำมันดิบเช่นกัน โดยดัชนีดอลลำร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดควำมเคลื่อนไหวของดอลลำร์
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ำเงิน เพิ่มขึ้น 0.44%

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.จำก Conference Board, ดัชนีภำคกำรผลิตเดือนพ.ค.จำกเฟดดัลลัส, ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 1/2561 (ประมำณกำรครั้งที่ 2)
 ประเทศญี่ปุ่น: อัตรำว่ำงงำนเดือนเม.ย., ยอดค้ำปลีกเดือนเม.ย.
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือนพ.ค.จำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS)
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