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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 188 ประจาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2558

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี
 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือนมกราคม 2559 ลดลง -0.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และเห็นชอบกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2560 (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) วงเงินรายจ่าย 2.73 ล้านล้านบาท
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ระดับ 64.4 จุด ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี ตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้
คาดการณ์ไว้ โดยคณะกรรมการมองว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการ
ประชุมครั้งก่อน แรงกดดันเงินเฟ้อปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเงินฝืดมีจากัดเนื่องจากอุปสงค์ยังขยายตัวและอัตราเงิน
เฟ้อพื้นฐานยังเป็นบวก คณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ยังมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน
แต่มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนมกราคม 2559 ลดลง -0.53% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยติดลบมากกว่าโพลล์ที่รอยเตอร์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง -0.49% และเป็นการปรับลงเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม โดย
มีสาระที่สาคัญคือ การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และสานักงานดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้สังกัดรัฐบาล
การค้า นอกจากนั้น ครม. ยังได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) วงเงินรายจ่าย 2.73 ล้านล้าน
บาท โดยเป็นงบขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท ซึ่ง เป็นการขาดดุลเท่ากับปีงบประมาณก่อนหน้า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมั่นใจว่า
ยอดการส่งออกในปี 2559 จะขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 218,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือขยายตัว 2.0% จากปี 2558 ที่ติดลบ -5.8% นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ คาดได้ข้อสรุปการศึกษาผลดีและผลเสียของการเข้าร่วม
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ใน 1-2 เดือนนี้ โดยมีแนวโน้มที่ไทยจะเข้าร่วมความร่วมมือดังกล่าว แต่ต้อง
พิจารณาถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม. หอการค้าไทย เปิดเผยผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน
มกราคม 2559 อยู่ที่ระดับ 64.4 จุด ลดลงจาก 65.1 จุดในเดือนก่อนหน้า จากความกังวลของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่ฟื้นตัว
ค่อนข้างล่าช้า ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกที่มีมากขึ้นในช่วงต้นปี โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความผันผวนในตลาด
การเงิน ประกอบกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์และน้ามันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่าต่อเนื่อง เป็นผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวลดลงตาม
ไปด้วย ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวแข็งค่า ที่สุดในรอบ 3 เดือน โดยค่าเงินบาทในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ปิดที่ระดับ 35.49
บาท/ดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 35.71 บาท/ดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า สาหรับการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ค่าเงินบาทได้อ่อน
ค่าในช่วงต้นสัปดาห์ตามแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง จากนั้นจึงดีดตัวกลับมาแข็งค่าตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์จนแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 3 เดือนที่
ระดับ 35.47 บาท/ดอลลาร์ฯ ในช่วงท้ายสัปดาห์ ดัชนี SET ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์กันว่าเฟดอาจจะ
ชะลอการตัดสินใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม 2559 ออกไปก่อน โดยดัชนี SET ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ปิดที่
ระดับ 1,306.29 จุด เพิ่มขึ้น 0.41% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ตัวบ่งชี้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ที่เปิดเผยออกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังอยู่ในทิศทางที่ดี
 ตัวบ่งชี้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนยังไม่ดีเท่าที่ควร
 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ส่งสัญญาณว่า BOJ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากระดับปัจจุบันที่ -0.1% หากพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความจาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ที่เปิดเผยออกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังอยู่ในทิศทางที่ดี โดยบริษัท
ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) ระบุว่า ภาคเอกชนของสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 205,000 ตาแหน่งในเดือนมกราคม 2559 สูงกว่า
ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 195,000 ตาแหน่ง ในขณะที่สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ระดับ 48.2% จากระดับ 48.0% ในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนตัวเลขการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในเดือนธันวาคม 2558 ทรงตัว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพฤศจิกายน 2558 อย่างไรก็ตาม ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่
ในสัปดาห์ที่แล้วได้ปรับเพิ่มขึ้นอีก 8,000 ราย สู่ระดับ 285,000 ราย โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 280,000 ราย แต่อย่างไรก็ดี
ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ากว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 48 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 และเป็น
สัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของ
กลุ่มยูโรโซนยังไม่ดีเท่าที่ควร โดย Markit ระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ซึ่งวัดกิจกรรมของทั้งภาคการผลิตและภาคบริการในเขตยูโรโซน
ในเดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ระดับ53.6 จากระดับ 54.3 ในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 4 เดือน โดย Markit ระบุว่า สิ่งนี้ส่ง
สัญญาณว่าเศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัวเพียง 0.4% ในช่วงเริ่มต้นปี อย่างไรก็ดีถึงแม้ดัชนี PMI ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 แต่ การสารวจพบ
หลักฐานว่ากิจกรรมทางธุรกิจ , คาสั่งซื้อ และการจ้างงานกาลังชะลอตัวลง ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ก็ได้ประกาศปรับลด
คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพีของยูโรโซนว่าจะขยายตัว 1.7% ในปี 2559 ลดลงจาก 1.8% ที่คาดการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2558 เนื่องจากจากที่เผชิญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ล่าช้า และอัตราเงินเฟ้อที่ต่ากว่าคาด รวมทั้งอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (BOJ) ส่งสัญญาณว่า BOJ อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสาหรับสถาบันการเงินต่างๆ ที่นาเงินสารองมาฝากไว้กับ BOJ ลงจากระดับ
ปัจจุบันที่ -0.1% หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็น ส่วนราคาน้ามันดิบกลับมาแกว่งตัวอยูเ่ หนือระดับ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
โดยราคาน้ามันดิบเบรนท์ และเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นปรับตัวอ่อน
ค่าลงแตะระดับต่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หนุนให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันดิบก็ยังมี
ความกดดันที่จะปรับตัวลดลงอยูห่ ลังจากการนัดประชุมหารือเพื่อลดกาลังการผลิตน้ามันดิบของกลุ่มโอเปคยังไม่มีความแน่นอน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 กุมภาพันธ์ 2559)
 ประเทศสหรัฐอเมริกา: การเปิดเผยตัวเลขจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ และแถลงการณ์การดาเนินนโยบาย
การเงินของเฟดต่อสภาคองเกรส
 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2558 และการรายงานข้อมูล GDP ของประเทศในยูโรโซน
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดการปล่อยกู้ภาคธนาคาร/ผลสารวจภาวะธุรกิจเดือนมกราคม 2559 และดุลการชาระเงิน
เดือนธันวาคม 2558
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดปล่อยเงินกู้ใหม่เดือนมกราคม 2559 และการรายงานข้อมูลเงินสารองระหว่างประเทศของจีน
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