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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 180 ประจาวันที่ 14 ธันวาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 7-11 ธันวาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร ในกรอบวงเงินรวม 9.5 หมื่นบ้านบาท
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2558 อยู่ที่ 5.867 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 43.80% ของจีดีพี
 แถลงการณ์ EU Air Safety List ของสานักงานความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งสหภาพยุโรป (หรือเอียซา) ออกมา
เป็นบวกกับประเทศไทย
 ค่าเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวในทิศทางที่อ่อนค่า โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ
การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
 ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET) ปิดที่ระดับ 1,280.92 จุด ลดลง 3.95% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดาเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร ในกรอบวงเงินรวม 9.5 หมื่นบ้านบาท
โดยได้สั่งให้เร่งรัดกระบวนการประมูลก่อสร้างให้ได้ภายใน 6 เดือน (หรือภายในเดือนพฤษภาคม 2559) และมีกาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2558 อยู่ที่ 5.867
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 43.80% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เทียบกับยอดหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2558 ซึ่งอยู่ที่
5.783 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 43.26% ของจีดีพี กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยว่าในเดือน ต.ค. 2558 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 2.23 ล้านคน ขยายตัว 0.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก
และเมื่อรวมจานวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี พบว่า มีนักท่องเที่ยวจานวน 24.36 ล้านคน ขยายตัวมากถึง 24.75 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมี
รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1.16 ล้านล้านบาท ขยายตัว 27.05% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แถลงการณ์ EU Air Safety List ของ
สานักงานความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งสหภาพยุโรป (หรือเอียซา) ออกมาเป็นบวกกับประเทศไทย นั่นคือ ไม่ปรากฏว่ามีสายการบินใด
ของไทยที่ถูกเพิ่มเติมในรายชื่อของสายการบินที่ไม่อนุญาตให้ทาการบินเข้าไปยังสหภาพยุโรป สาหรับแนวโน้มของค่าเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรับตัวในทิศทางที่อ่อนค่าตลอดสัปดาห์ท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 15-16 ธ.ค. 2558 โดยค่าเงินบาทเปิดตลาดในวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 2558 ที่ระดับ 35.85/87 บาท/ดอลลาร์
โดยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานัน้ ค่าเงินบาทได้เคลื่อนไหวตามค่าเงินต่างๆ ในภูมิภาคซึ่งได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ฯ และ
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ดิ่งลงแตะระดับต่าสุดในรอบ 7 ปี ก่อนที่จะปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2558 ที่ระดับ 36.02/05 บาท/ดอลลาร์ฯ
ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2558 ที่ระดับ 1,280.92 จุด ลดลง 3.95% เมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ก่อน โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ นาโดยหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับ ลดลงลงตาม
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ในขณะที่แรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติก็ได้กดดันให้ราคาหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลต่อการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด
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มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการประชุมเดือน ธ.ค. 2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนในไตรมาสที่ 3/2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.6%
ธนาคารกลางจีนกาหนดค่ากลางของเงินหยวนให้อ่อนค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นการส่งออก
ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง และร่วงลงสู่ระดับที่ต่าที่สุดในรอบ 7 ปี

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งการประชุมเดือน
ธ.ค. มีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธ.ค. 2558 และการปรับลดลงอย่างหนักของราคาน้ามันดิบตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นภายหลังจากการเปิดเผยยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน พ.ย. 2558
เพิ่มขึ้น 211,000 ตาแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตาแหน่ง ในขณะที่อัตราการ
ว่างงานทรงตัวที่ระดับ 5.0% ซึ่งเป็นระดับต่าทีส่ ุดในรอบ 7 ปีครึ่ง สอดคล้องกับผลสารวจของรอยเตอร์ทรี่ ะบุว่า ธนาคารขนาดใหญ่ในย่าน Wall
Street คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 ธันวาคมนี้ และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่าง
ช้าๆ ในปี 2559 สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป รายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยการขยายตัวในไตรมาส 3/2558 นั้นเป็นผลมาจากการใช้จ่ายในภาคครัวเรือน และภาครัฐ
รวมทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของสต็อกสินค้า ในขณะที่ปริมาณการนาเข้าที่สูงกว่าการส่งออกนั้นถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อการขยายตัวของจีดีพีในไตรมาส
3/2558 สานักงานศุลกากรกลางของจีน รายงานว่ายอดการส่งออกของจีนในรูปของดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน พ.ย. 2558 ปรับตัวลดลง 6.8%
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ส่วนยอดการนาเข้าปรับตัวลดลง 8.7% ซึ่งถือเป็นการลดลง
เป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน ในขณะทีค่ ่าเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังจาก
ธนาคารกลางจีนได้กาหนดค่ากลางของเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ให้อ่อนค่ามากขึ้น เพื่อกระตุ้นการส่งออก ส่วนราคาน้ามันดิบใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามันรายใหญ่ (โอเปก)
ตัดสินใจคงกาลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิม ทาให้ตลาดพากันคาดการณ์ว่าอุปทานน้ามันดิบในตลาดโลกจะมีปริมาณที่สูงกว่าอุปสงค์ไปจนถึงปลายปี
2559 โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (ดับเบิลยูทีไอ) สัญญาส่งมอบเดือนมกราคม 2559 ร่วงลงเกือบ 11% มาปิดที่
35.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2552 เป็นต้นมา ขณะที่ราคาน้ามันดิบเบรนท์ ทะเลเหนือซึ่งเป็นราคา
น้ามันอ้างอิงของโลก สัญญาส่งมอบเดือนเดียวกันในตลาดซื้อขายกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ร่วงลงเกือบ 12% มาปิดที่ 37.93 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล ที่ถือเป็นระดับราคาต่าสุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2551

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 ธันวาคม 2558)







ผลการประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเช้าวันที่ 17 ธ.ค. 2558
ผลการประชุมนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในวันที่ 16 ธ.ค. 2558
การประกาศตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กาลังการผลิต เดือน พ.ย. 2558 ของประเทศสหรัฐฯ
การประกาศตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (เบือ้ งต้น) เดือน ธ.ค. 2558 ของประเทศสหรัฐฯ
การประกาศตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) (เบื้องต้น) เดือน ธ.ค. 2558 ของยูโรโซน
การประกาศตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีก เดือน พ.ย. 2558 ของประเทศจีน
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