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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 182 ประจาวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ช่วงวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 กระทรวงการคลังประกาศมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายใน
ประเทศให้ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 85.8 โดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และนับเป็น
ระดับทีส่ ูงทีส่ ุดในรอบ 7 เดือน
 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบในเดือนพฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 76,421 คัน เพิ่มขึ้น 4.6% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 31 เดือน
 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทยในปี 2559 ว่าจะขยายตัว 5%
 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ตุลาคม 2558 มีจานวน 5.86 ล้านล้านบาท หรือ 43.80% ของจีดีพี
 ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.07 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
กระทรวงการคลังประกาศมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศให้
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวกาหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่ม และได้รับใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร (หรือใบกากับภาษีแบบเต็มรูป) ในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ตาม
จานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล ทั้งนีม้ าตรการ
ภาษีดังกล่าวจะไม่รวมสินค้าและบริการทีเ่ ป็นอบายมุขทุกชนิด รวมถึงสินค้าสุรา, เบียร์, ไวน์, ยาสูบ, น้ามัน-ก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ, รถยนต์,
รถจักรยานยนต์ และเรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2558
อยู่ที่ 85.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 84.7 ในเดือนตุลาคม 2558 โดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และยังนับเป็นระดับที่สูงทีส่ ุดในรอบ 7 เดือน ใน
ขณะเดียวกันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบในเดือนพฤศจิกายน 2558
อยู่ที่ 76,421 คัน เพิ่มขึ้น 4.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 31 เดือน ปลัดกระทรวงการคลัง คาดว่า
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกมา รวมถึงมาตรการภาษีเพื่ อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในปี 2558
ขยายตัวได้ถึง 3% สูงกว่าประมาณการเดิมของกระทรวงการคลัง ที่คาดไว้ที่ 2.8% กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้า ไทยในปี
2559 ว่าจะขยายตัว 5% เป็นมูลค่า 2.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องมาจากปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) คาดการณ์ว่าจะเติบโต 3.6% และการค้าโลกเพิ่มขึ้น 2.4% และเศรษฐกิจคู่ค้าสาคัญของไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ตุลาคม 2558 มีจานวน 5.86 ล้านล้านบาท หรือ 43.80% ของจีดีพี ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน หนี้สาธารณะได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 8.4 หมื่นล้านบาท ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.07
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ
36.07-36.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสาเหตุที่ทาให้ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ นั้น เนื่องจากเป็นช่วงใกล้วันหยุด
ยาว และยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มเติมจากสัปดาห์ก่อน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขั้นสุดท้ายของประเทศสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3/2558 ขยายตัวเพิม่ ขึ้น 2.0%
ท่ามกลางการเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ทีอ่ อกมาค่อนข้างสดใส
 ผลสารวจต่างๆ ของจีนชี้ว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 4 จะชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 3 และมีแนวโน้มว่าจะชะลอตัว
ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า
 ราคาน้ามันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปริมาณน้ามันดิบสารองของสหรัฐฯ ปรับลดลง
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศสหรัฐฯ เผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขั้นสุดท้ายของไตรมาสที่ 3/2558 ขยายตัว
2.0% ซึ่งต่ากว่าผลการประเมินครั้งก่อนทีข่ ยายตัว 2.1% และต่ากว่าระดับ 3.9% ในไตรมาสที่ 2/2558 แต่ก็ยังสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาด
ไว้ว่าอยู่ที่ระดับ 1.9% การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ ฯ ในไตรมาสที่ 3/2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.0% โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่
แข็งแกร่ง และราคาบ้านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
ในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 267,000 ราย และต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 270,000 รายโดย ตัวเลขดังกล่าวต่า
กว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 42 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1973 และยังคงอยู่ใกล้ระดับต่าสุดในรอบ 42 ปี
ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน
เดือนธันวาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 92.6 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2558 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) รายงานว่า ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของยูโรโซนในเดือนตุลาคม 2558 ลดลงสู่ระดับ 2.04 หมื่นล้านยูโร
(2.204 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จาก 3.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายน ขณะที่การลงทุนในพอร์ทการลงทุน และการลงทุน
โดยตรงทาให้มีเงินทุนไหลเข้า 4.76 หมื่นล้านยูโร เทียบกับเงินไหลออก 1.12 หมื่นล้านยูโรในเดือนกันยายน 2558 โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสู่ระดับ 2.9% ของ GDP ของยูโรโซน จาก 2.9% ในปีที่แล้ว ผลสารวจต่างๆ ของจีนชี้ว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาส
ที่ 4 จะชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 3 และมีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ทาให้ทางการจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบาย
การเงินมากขึ้นในปี 2559 และอาจจะปล่อยให้หยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่ามากขึ้น เพื่อหนุนภาคการส่งออก คณะรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณปี 2559 จานวน 96.72 ล้านล้านเยน (8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่ง
ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วขึ้นและรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้น จะช่วยให้
นายอาเบะบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการควบคุมหนี้สาธารณะได้ เร็วขึ้น ราคาน้ามันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานว่าปริมาณน้ามันดิบสารองของสหรัฐฯ ปรับลดลงราว 5.88
ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ 484.78 ล้านบาร์เรล ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28-30 ธันวาคม 2558)
 การเปิดเผยข้อมูลการว่างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เดือนพฤศจิกายน 2558 ของประเทศญี่ปุ่น
 การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภค เดือนธันวาคม 2558 และยอดทาสัญญาขายบ้านทีร่ อปิดการขาย เดือนพฤศจิกายน
2558 ของประเทศสหรัฐฯ
 การเปิดเผยตัวเลขปริมาณการส่งออก/การนาเข้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการอุปโภคบริโภค ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และ
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2558 ของประเทศไทย
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