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ช่วงวันที่ 4-8 มกราคม 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เดือน ธ.ค. 58 ดีขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือน
สภาผู้ส่งออกตั้งเป้า ส่งออกปี 59 ขยายตัว 2% พุ่งเป้าตลาดสาคัญ CLMV
ไตรมาสแรกปีงบรัฐเบิกจ่ายต่าเป้า ลงทุนแสนอืด-ลุ้นช่วงที่เหลือพุ่ง 8%
อนุมัติ 1,977 ล้านช่วยเอสเอ็มอี
เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือน จากความกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีน
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาวางเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวปี 59 อยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท
อัตราเงินเฟ้อปีนี้หดตัวลงร้อยละ 0.9 ติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม. หอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน
ธ.ค. 58 อยู่ที่ระดับ 65.1 สูงขึ้นจำกระดับ 63.4 จุดในเดือนก่อนหน้ำ โดยมีปัจจัยบวกจำก 1) นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ำยปี 58 "ช็อปปิ้งเพื่อ
ชำติ" 2) กำรปรับเพิ่มประมำณกำรณ์เศรษฐกิจของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ 3) รำคำน้ำมันในประเทศซึ่งอยู่ระดับต่ำ ขณะที่ปัจจัย
ลบได้แก่ 1) ธปท. ลดคำดกำรณ์เศรษฐกิจในปี 59 ลงเนื่องจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 2) กำรส่งออกไทยที่ยังคงอยู่ในแดนลบต่อเนื่อง 3)
รำคำสินค้ำเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำ 4) เงินบำทที่อ่อนค่ำ 5) สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ ยังส่งผลให้ผู้บริโภคมีควำมกังวลต่ อกำร
ฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจโลกและไทยในอนำคต สภาผู้ส่งออกคาดการณ์การส่งออกในปี 2559 ขยายตัว อยู่ที่ 2% โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ที่
219,300 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเฉลี่ยกำรส่งออกเดือนละ 18,275 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สำหรับปัจจัยเสี่ยง คือ สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกไม่ฟื้น
ตัวอย่ำงที่คำดไว้ กำรเงินโลกยังคงมีควำมผันผวน ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศที่ขยำยวงกว้ำงเพิ่มขึ้น ภัยธรรมชำติ กำรแข่งขั นใน
ตลำดโลกที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น รำคำน้ำมันดิบที่แนวโน้มลดลง ได้ ส่งผลให้รำคำสินค้ำเกษตรบำงรำยกำรตกต่ำลงอย่ำงต่อเนื่อง กำรย้ำยฐำน
กำรผลิตเพื่อใช้สิทธิพิเศษทำงกำรค้ำในต่ำงประเทศ ซึ่งมีผลต่อมูลค่ำกำรส่งออกของภำคเอกชนอย่ำงไรก็ตำม ตลำดส่งออกสำคัญและจะทำให้
กำรส่งออกไทยขยำยตัวได้ เช่น ตลำด CLMV ตลำดสหรัฐฯ เป็นต้น และปัจจัยค่ำเงินบำทที่จะส่งเสริมให้กำรส่งออกดีขึ้น สศค. เปิดเผย ซึ่งเป็น
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.-ธ.ค. 58) พบว่ำ กำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (ณ 18 ธ.ค. 2558) ได้ 27.2% ซึ่งต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
30% ส่วนรำยจ่ำยลงทุนเบิกจ่ำยได้ 9.2% สูงกว่ำช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่อยู่ 31,625 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ที่ 19% คำดว่ำกำรลงทุน
ภำครัฐจะขยำยตัว 8% จำกกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล โดยเฉพำะโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วนวงเงิน
7.8 หมื่นล้ำนบำท และโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 1.7 ล้ำนล้ำนบำท ผู้อานวยการ สสว. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุน
ของ สสว. 1,977 ล้านบาท พัฒนำเอสเอ็มอีให้สำมำรถเดินหน้ำได้จริง ประกอบด้วย กำรจัดสรรเงิน 437 ล้ำนบำท ให้กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงพำณิชย์และกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์เอสเอ็มอีสู่ตลำดโลก โครงกำรแปลงเครื่องจักร
เป็นทุน โครงกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โครงกำรสร้ำงนักกำรค้ำมืออำชีพ โครงกำรกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ สร้ำงโอกำสเอสเอ็มอีไทย
เข้ำถึงแหล่งเงินทุน โครงกำรแฟรนไชส์ไทยสู่ตลำดโลก โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย โครงกำรคูปองนวัตกรรม
เพื่อพัฒนำเอสเอ็มอีสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และโครงกำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัย
สู่เชิงพำณิชย์ นอกจำกนี้ได้จัดสรรเงิน 1,000 ล้ำนบำท จัดตั้งกองทุนให้ควำมช่วยเหลือเอสเอ็มอีและธุรกิจกำรเกษตรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุน และจัดสรร 200 ล้ำนบำท พัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ หรือสตำร์ตอัพ นอกจำกนี้จัดสรรเงิน 200 ล้ำนบำท ดำเนินโครงกำรส่งเสริมเอสเอ็ม
อีที่ทำกิจกำรอยู่แล้วให้เติบโตได้ยิ่งขึ้น พร้อมจัดสรร 40 ล้ำนบำท ดำเนินโครงกำรจัดตั้งศูนย์ให้บริกำรครบวงจร เพิ่มอีก 20 แห่ง รวมทั้งอนุมัติ
100 ล้ำนบำท จัดตั้งร้ำนค้ำประชำรัฐ 148 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงกำรต่ำงๆ ที่ออกมำนั้นจะเป็นกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีให้เติบโต
อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรยกระดับ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรผลิต นวัตกรรม กำรเชื่อมโยงและพัฒนำ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ
ต่อไป เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนที่ 36.33 บาท/ดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับแรงขำยสกุลเงินเอเชียในภำพรวม ท่ำมกลำงกำรดิ่ง
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ลงของตลำดหุ้นและสกุลเงินหยวนของจีน หลังนักลงทุนมีควำมกังวลเพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจี น นอกจำกนี้ ควำมต้องกำร
สินทรัพย์เสี่ยงก็ปรับตัวลดลง โดยถูกกดดันจำกสถำนกำรณ์ตึงเครียดทำงกำรเมืองในตะวันออกกลำง และกำรร่วงลงของรำคำน้ำมันในตลำดโลก
ด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ดี กำรอ่อนค่ำของเงินบำทชะลอลงบำงส่วนในช่วงท้ำยสัปดำห์ หลังทำงกำรจีนเข้ำมำดูแลเงินหยวนให้เ คลื่อนไหวอย่ำงมี
เสถียรภำพมำกขึ้น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้ำหมำยสำหรับกำรท่องเที่ยวในปี 59 ว่ำจะมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศไทยในปีนี้
รำว 32 ล้ำนคน คิดเป็นรำยได้ 1.67 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งเมื่อรวมรำยได้ของทั้งนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศและในประเทศแล้วคำดว่ำจะอยู่ที่ 2.3
ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกในปี 58 ที่มีรำยได้รวมจำกกำรท่องเที่ยว 2.2 ล้ำนล้ำนบำท ขณะที่ในปี 60 ได้ตั้งเป้ำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เป็น 2.5 ล้ำนล้ำนบำท ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ธ.ค. 58 ลดลงร้อยละ 0.85 ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 58 ลดลง ร้อยละ 0.90 เป็นกำรติดลบ
ครั้งแรกในรอบ 6 ปี ขณะที่อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำนยังคงขยำยตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.68 ในเดือน ธ.ค. ส่วนอัตรำเงินเฟ้อปี 59 กระทรวงพำณิชย์คำดว่ำ
จะอยู่ระหว่ำงร้อยละ 1-2 โดยมีสมมติฐำนหลัก คือ อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่อยู่ที่ ร้อยละ 3-4 รำคำน้ำมันดิบดูไบที่ 48-54 ดอลลำร์
สหรัฐต่อบำร์เรล และ อัตรำแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่ำง 36-38 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ
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ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 59
หุ้นจีนดิ่งเหว
ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอัตราอ้างอิงสกุลเงินหยวนลงซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2544
ซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ามันโลก
ดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนเดือน ธ.ค. 59 แตะระดับ 54.2
จานวนคนงานที่ถูกปลดเดือน ธ.ค. ในสหรัฐ ต่าสุดในรอบ 5 ปี

ธนาคารโลกประกาศคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือน ม.ค. 59 โดยมองว่ำเศรษฐกิจโลกในปี 59 จะขยำยตัวร้อยละ 2.9 ลดลงจำก
ร้อยละ 3.3 ( มิ.ย. 58) เนื่องจำกเศรษฐกิจตลำดเกิดใหม่ขนำดใหญ่ เช่น จีน บรำซิล และรัสเซีย ชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศกำลัง
พัฒนำอื่นๆ ชะลอลงตำม สำหรับเศรษฐกิจไทย ธนำคำรโลกคำดกำรณ์ในปี 59 จะขยำยตัวร้อยละ 2.0 เช่นเดียวกับกำรคำดกำรณ์ในรำยงำน
(ต.ค. 58) จีนปิดตลาดหุ้นเป็นเวลาหนึ่งวัน หลังจากเปิดซื้อขายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เหตุหุ้นร่วงระนำวเกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่สั่งทำ
“เซอร์กิต เบรกเกอร์” ครั้งที่สองของสัปดำห์ (7 ม.ค.) ส่งผลกระทบต่อตลำดหุ้นในภูมิภำค และค่ำเงินในภูมิภำค China Foreign Exchange
Trading System (CFETS) รำยงำนว่ำ เงินหยวนปรับตัวลง 0.96% แตะที่ 6.5032 หยวนต่อดอลลำร์ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่ำที่สุดนับตั้งแต่
เดือนพ.ค. 2544 โดยในตลำดปริวรรต เงินตรำต่ำงประเทศของจีนนั้น เงินหยวนได้รับอนุญำตให้ปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน 2% จำกอัตรำค่ำกลำง
ของกำรซื้อขำยแต่ล ะวัน ซาอุดิอ าระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิห ร่านหลัง กลุ่มผู้ประท้วงชำวอิหร่ำนได้ก่อเหตุโ จมตี
หน่วยงำนด้ำนกำรทูตของซำอุดิอำระเบียในอิหร่ำน หลังจำกซำอุดิอำระเบียได้ประหำรชีวิตนักโทษคดีก่อกำรร้ำย 47 รำย รวมถึง นิมร์ อัลนิมร์
นักกำรศำสนำชื่อดังชำวชีอะห์ทำให้ชำวอิหร่ำนไม่พอใจและก่อเหตุในที่สุด ผลการสารวจของมาร์กิตพบว่า ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำค
บริกำรของยูโรโซนเดือนธ.ค. 58 อยู่ทรี่ ะดับ 54.2 จำกเดือน พ.ย. 58 ที่อยู่ที่ระดับ 53.9 ทั้งนี้ดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 แสดงให้ เห็นถึงกำรขยำยตัว
ของภำคบริกำร บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหาคนงานชั้นนาของโลก รำยงำนว่ำผู้ว่ำจ้ำงในสหรัฐประกำศแผนปลดคนงำน 23,622 ตำแหน่งใน
เดือน ธ.ค. ต่ำที่ สุดตั้ ง แต่ มิ. ย. 2000 และลดลง 24% จำกเดื อน พ.ย. และนับ เป็น กำรปลดคนงำนที่น้ อยที่ สุดเป็นประวั ติ กำรณ์บ่ ง ชี้ว่ ำ
ตลำดแรงงำนในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 มกราคม 2559)
 แนวโน้มราคาน้ามันในสัปดาห์หน้าหลังจากซาอุฯ ตัดความสัมพันธ์กับอีหร่าน
 มาตราการกระตุ้นของจีนเพื่อเรียกความเชือ่ มั่นจากนักลงทุน
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