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ธปท. คาดเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.5 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปีก่อน โดยนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวสุนทรพจน์ประจ าปี 2559 เรื่อง "มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจและภารกิจของ ธปท. ปี 2559" โดยระบุว่า เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2559 จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่กระจายตัวไปยังทุกภาคธุรกิจ และถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่มากแต่เศรษฐกิจไทยก็ยังมี
ปัจจัยภายในประเทศเป็นแรงขับเคลือ่นหลัก ท าให้สามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2559 นอกจากน้ัน ธปท. ได้เปิดเผยว่าดัชนีความเช่ือมัน่
ภาคธุรกิจ (BSI) เดือนมกราคม 2559 ได้มีการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าลงมาอยู่ที่ระดับ 48.5 จุด จากระดับ 49.9 จุดในเดือนก่อนหน้า 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีมติให้ภาครัฐเจรจาเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก
(TPP) โดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการผลักดัน GDP ของประเทศไทยเติบโต เพราะประเทศสมาชิกของ TPP ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าหลักของไทย 
กกร. ยังมองด้วยว่า หากไทยไม่เข้าร่วม TPP ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างชาติในอนาคต โดยที่รัฐบาลก็ได้รับข้อเสนอดังกล่าวแต่
จะต้องหารือร่วมกันก่อนเพื่อแก้ปัญหาของบางภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ก่อนจะเดินหน้าเจรจาเข้าร่วม TPP รัฐบาลเตรียมผลักดันให้
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็น "Thailand Spring Up" โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในระยะ 1 ปีครึ่งข้างหน้าทีม
เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เป็น "Thailand Spring Up" โดยจะเพิ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
รายใหม่ หรือ Start-up เป็น 50% จากปัจจุบันท่ีมีอยู่ 37-38% โดยเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และรองรับความผันผวนท่ีเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกได้ และในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า รัฐบาลก็จะออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจที่เป็น 
Start-up และเอสเอ็มอี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามสภาวะที่ตลาดหุ้น
ทั่วโลก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ระดับ 1,276.49 จุด 
หรือลดลงประมาณร้อยละ 2.28 เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักที่ท าให้ดัชนี SET ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเพราะนัก
ลงทุนมีความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงจะส่งผลกระทบต่อมายังเศรษฐกิจไทย ในขณะทีค่่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน
มามีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการ
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 4 วันท าการแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยค่าเงินบาทได้ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 เดือนที่ระดับ 
35.24 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันพฤหัสบดี ก่อนท่ีค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงในวันศุกร์ และปิดตลาดทีร่ะดับ 35.57 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบ
กับระดับ 35.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (5 กุมภาพันธ์ 2559) เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก ความอ่อนแอในภาคธนาคารยุโรป และการดิ่งลงของราคาน้ ามัน 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่189 ประจ าวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ธปท. คาดเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.5 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปีก่อน 

 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีมติให้ภาครัฐเจรจาเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟิก(TPP) และรัฐบาลกไ้ด้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา 

 รัฐบาลเตรียมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยใหเ้ป็น "Thailand Spring Up" 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ในขณะทีค่่าเงินบาทกลับมีแนวโนม้แข็งค่าเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
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ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณว่าจะจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และจะท าการปรับนโยบายการเงินอย่างค่อย
เป็นค่อยไป โดยข้อความบางส่วนที่นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ า
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ระบุว่า “มีหลายปัจจัยที่อาจจะฉุดรั้งการขยายตัวของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่เช่ือว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
จะยังคงมีการขยายตัวปานกลาง โดยรายได้และความมั่นคั่งในภาคครัวเรือนก าลังเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศยังคงขยายตัว และการ
ลงทุนทางธุรกิจนอกภาคอุตสาหกรรมน้ ามันได้เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากน้ีคาดว่าตลาดแรงงานจะยังคงปรับตัวดีขึ้น และเงินเฟ้อจะฟื้นตัว
ขึ้นสู่เป้าหมายของ Fed ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะท าให้ Fed ท าการปรับนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป” ในขณะที่ตลาดแรงงานและอุปสงค์
ภายในสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคม 2559 เพิ่มขึ้น 151,000 ต าแหน่ง จากระดับ 262,000 
ต าแหน่งในเดือนธันวาคม 2558 ด้านอัตราการว่างงานปรับลดลงสู่ระดับ 4.9% ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบเกือบ 8 ปี แนวโน้มการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซนยังค่อนข้างอ่อนแอ ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยตัวเลขและดัชนีช้ีน า
ทางเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ช้ีว่า แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ของยูโรโซนโดยเฉพาะประเทศ
เศรษฐกิจหลัก เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส ค่อนข้างอ่อนแอ ธนาคารกลางจีนใช้ทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศมากขึ้นในการรักษาระดับค่าเงิน
หยวน ขณะเดียวกันเงินหยวนก็เผชิญแรงขายมากขึ้นจากการที่บริษัทของจีนรีบช าระคืนหนี้ต่างประเทศ และการซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ มากขื้นของ
ชาวจีน ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นปี 2558 พุ่งกว่า 6 เท่า โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดขยายตัว
ขึ้นกว่า 6 เท่า ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสู่ระดับ 16.64 ล้านล้านเยน (หรือประมาณ 142,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เนื่องจากยอดการ
น าเข้าน้ ามันดิบลดลงมาก ท่ามกลางเงินเยนที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดปี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี 
ราคาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับตัวลดลง 6 ติดต่อกันสู่ระดับต่ าที่สุดในรอบ 12 ปีก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมา 10% ในวันศุกร์  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับขึน้อัตราดอกเบ้ีย และจะท าการปรับนโยบายการเงินอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่ตลาดแรงงานและอุปสงค์ภายในสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง 

 แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนยังค่อนข้างอ่อนแอ ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ด ี

 ธนาคารกลางจีนใช้ทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศมากขึ้นในการรักษาระดับค่าเงินหยวน 

 ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นปี 2558 พุ่งกว่า 6 เท่า 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 กุมภาพันธ์ 2559)  

 ไทย: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2558 และการคาดการณ ์GDP ปี 2559 (สภาพฒัน์ฯ) 

 สหรัฐฯ: การเปดิเผยตัวเลขการเริม่สร้างบ้าน การอนุญาตก่อสร้าง การผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใช้ก าลังการผลิต และดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมกราคม 2559 

 ยูโรโซน: การเปดิเผยตัวเลขดลุการค้า และดุลบญัชีเดินสะพัด เดือนธันวาคม 2558 

 ญี่ปุ่น: การเปดิเผยตัวเลข GDP เบือ้งต้น ไตรมาส 4/2558 และตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนธันวาคม 2558 

 จีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ดุลการค้า และดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือนมกราคม 2559  


