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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 197 ประจาวันที่ 11 เมษายน 2559

ช่วงวันที่ 4-8 เมษายน 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดแผยว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 59 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.04 ล้านคน (ขยายตัวร้อยละ
19.0) จากปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าปี 59 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปีจานวน 32 ล้านคน
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 59 อยู่ที่
ระดับ 73.5 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 62.4
 กกร. คงคาดการณ์เศรษฐกิจปีนขี้ ยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0-3.5
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 59 ไว้ที่ร้อยละ 3.0
 ยอดเปิดโรงงานใหม่ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่มขึ้น
 ธนาคารพาณิชย์ทะยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ลง 0.15-0.25%
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดแผยว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 59 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.04 ล้านคน (ขยายตัวร้อยละ 19.0)
จากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 4.64 แสนล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 7.3) ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 7.3 จากปีที่ผ่าน
มา และคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปี 59 จานวน 32 ล้านคน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 73.5 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 62.4 ส่วน
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทาอยู่ที่ 68.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 89.5 โดยเป็นการปรับลงเป็นเดือน
ที่ 3 ติดต่อกัน และต่าสุดในรอบ 5 เดือน ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นฯที่ปรับลดลงในเดือน มี.ค. 59 เนื่องจากผู้บริโภคกังวลต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ใน
ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลก
นอกจากนี้ราคาพืชผลการเกษตรยังทรงตัวในระดับต่า
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 59 จะเติบโตในช่วงประมาณร้อยละ 3.0-3.5
บนสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อในระดับต่า การส่งออกที่มีการขยายตัวในบางช่วงของปี โดย กกร. เชื่อว่า การเร่งลงทุนของภาครัฐ แรง
หนุนจากภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะทยอยออกมา จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในกรอบการประมาณการได้
ในขณะเดียวกัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยในปี 59 ไว้ที่ร้อยละ 3.0 โดยทีป่ รับลดประมาณการอัตรา
การขยายตัวของการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชนเหลือร้อยละ 0.0 และร้อยละ 1.9 ตามลาดับ ในขณะที่ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัว
ของการบริโภคและการลงทุนภาครัฐเป็นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 11.5 ตามลาดับ
ยอดเปิดโรงงานใหม่ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่มขึ้น โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่า ยอดคาขอใบอนุญาตเปิดกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม่ และขยายกิจการเพิ่มเติมไตรมาสที่ 1/2559 มีจานวนโรงงานเปิดกิจการใหม่รวม 1,181 โรงงาน เพิ่มขึ้น 7.75.% จากปีที่ผ่าน
มา ขณะที่มีมูลค่าการลงทุน 113,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ได้ทะยอยประกาศปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยกู้ลงอีก 0.15-0.25% เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นกาลังขับ
เคลื่อนที่สาคัญของประเทศ
-1-

Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 สหรัฐฯ: ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่าง
เปราะบาง
 ตัวเลขและดัชนีที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนกาลังปรับตัวดีขึ้น
 กิจกรรมในภาคการผลิตของจีนขยายตัวดีเกินคาดในเดือน มี.ค. 59
 ตัวเลขและดัชนีที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงซบเซา
สหรัฐฯ: ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างเปราะบาง โดย
ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน มี.ค. 59 เพิ่มขึ้น 215,000 ตาแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ยอดการ
จ้างงานจะเพิ่มขึ้น 205,000 ตาแหน่ง, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่จัดทาโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือน มี.ค. 59 ลดลงสู่ระดับ
91.0 จากระดับ 91.7 ในเดือน ก.พ. 59 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ไว้ก่อนหน้านี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ฯ จะอยู่ที่ระดับ
90.5 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ในเดือน มี.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 51.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.5 ใน
เดือน ก.พ. 59 มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับตัวสู่ระดับ 50.7
ยูโรโซน: ตัวเลขและดัชนีที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนกาลังปรับตัวดีขึ้น
โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 51.6 ในเดือน มี.ค. 59 เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 59 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.2
สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า อัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซนในเดือน ก.พ. 59 ลดลงสู่ระดับ 10.3% จากระดับ
10.4% ในเดือน ก.พ. 59 ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 5 ปี นับเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนฟื้นตัว นอกจากนั้น Eurostat ยังเปิดเผย
เพิ่มเติมอีกว่ายอดค้าปลีกของกลุ่มยูโรโซนในเดือน ก.พ. 59 เพิ่มขึ้นมากเกินคาด
จีน: กิจกรรมในภาคการผลิตของจีนขยายตัวดีเกินคาดในเดือน มี.ค. 59 ซึ่งเพิ่มความหวังว่าแรงกดดันช่วงขาลงของเศรษฐกิจจีน
กาลังลดน้อยลง โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 50.2 ในเดือน มี.ค. 59 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.0 ในเดือน ก.พ. 59
ญี่ปุ่น: ดัชนี และผลสารวจที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงซบเซา โดยดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงสู่ 49.1 ในเดือน มี.ค. 59 จาก 50.1 ในเดือน ก.พ. 59 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ)
เปิดเผยผลสารวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจรายไตรมาส (หรือทังกัน) ว่า ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นลดลงสู่ระดับต่าสุด
ในรอบเกือบ 3 ปี และคาดว่าจะลดลงอีกในไตรมาสหน้า นอกจากนั้นผลสารวจของบีโอเจยังระบุอีกว่า การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อในระยะ
ยาวของบริษัทญี่ปุ่นลดลงในเดือน มี.ค. 59 เมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนก่อน และสิ่งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการที่บีโอเจตัดสินใจใช้อัตราดอกเบี้ย
ติดลบในเดือน ม.ค. 59 ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทญี่ปุ่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับขึ้นได้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 เมษายน 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. 59, รายงาน Fed’s Biege Book, อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. 59
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. 59 การส่งออก/การนาเข้า/ดุลการค้าเดือน มี.ค. 59
 สหภาพยุโรป: การประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ, การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน
มี.ค. 59, การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเดือน ก.พ. 59
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