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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 198 ประจาวันที่ 18 เมษายน 2559

ช่วงวันที่ 11-15 เมษายน 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 คสช. มีคาสั่งประมูลคลืน่ 900 MHz ใหม่ในวันที่ 27 พ.ค. 59 พร้อมคุ้มครองซิม 2G ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 59
 ค่าเงินบาทขยับตัวแข็งค่าเข้ามาอยู่ใกล้ระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในขณะที่ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของ
ราคาน้ามันในตลาดโลก และความคืบหน้าในการประมูล 4G รอบใหม่
คสช. มีคำสั่งประมูลคลื่นควำมถี่ 4G ย่ำน 900 MHz ใหม่ในวันที่ 27 พ.ค. 59 พร้อมคุ้มครองซิม 2G ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.
59 โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 4G ย่าน 900MHz ช่วงความถี่วิทยุ 895 - 905 MHz คู่กับ 940 - 950 MHz ในวันที่ 27 พ.ค.
59 โดยที่กาหนดราคาประมูลในรอบแรกไว้ที่ 75,658 ล้านบาท พร้อมทั้งได้ออกมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 59 หรือจนกว่า กสทช. จะได้ออกใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ให้แก่ผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณีใดถึงกาหนดก่อน
ค่ำเงินบำทขยับตัวแข็งค่ำเข้ำมำอยู่ใกล้ระดับ 35.00 บำทต่อดอลลำร์ฯ โดยการเคลื่อนไหวในช่วง 2 วันทาการก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์ยังเป็นไปในกรอบที่ค่อนข้างแคบ ทั้งนี้เนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในปีนี้ แต่โอกาสของจังหวะการปรับขึ้นในรอบการประชุม FOMC วันที่ 26-27 เม.ย. 59 ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า ดัชนีหุ้นไทยปรับ
เพิ่มขึ้นตำมกำรฟื้นตัวของรำคำน้ำมันในตลำดโลก และควำมคืบหน้ำในกำรประมูล 4G รอบใหม่ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี SET ปิดที่ระดับ
1,385.42 จุด เพิ่มขึ้น 1.15% จากสัปดาห์ก่อน โดยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากเริ่ม
เข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






สหรัฐอเมริกา: ตัวเลขที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ยูโรโซน: ตัวเลขที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนกาลังปรับตัวดีขึ้น
จีน: ตัวเลขที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนกาลังค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
ไอเอ็มเอฟหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 59 ลงเหลือ 3.2% และปี 60 ลดลงเหลือ 3.5%
ผลการประชุมโดฮาคว้าน้าเหลว กลุ่มผู้ผลิตตกลงกันไม่ได้ประเด็นตรึงกาลังการผลิตน้ามัน

สหรัฐอเมริกำ: ตัวเลขที่สำคัญทำงเศรษฐกิจที่ประกำศออกมำในรอบสัปดำห์นี้ชี้ว่ำเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยทาง
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า จานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลง 13,000 ราย
สู่ระดับ 253,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 9 เม.ย. 59 ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่าที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 1973 นอกจากนั้น ดัชนีราคาผู้บริโภค
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(CPI) ในเดือน มี.ค. 59 ขยับขึ้นเพียง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน (mom) โดยได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของราคาอาหาร, เวชภัณฑ์ และที่อยู่
อาศัย ถึงแม้ราคาน้ามันดีดตัวขึ้น ก่อนหน้านี้ ดัชนี CPI ปรับตัวลง 0.2% ในเดือนก.พ. 59 และเมื่อเทียบรายปี (yoy) ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.9%
ในเดือน มี.ค. 59 หลังจากเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือน ก.พ. 59 แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกปรับตัวลดลง 0.3%
ในเดือน มี.ค. 59 สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะดีดตัวขึ้น เนื่องจากได้รับปัจจัยถ่วงจากยอดขายรถอ่อนตัวลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกัน
ยังคงลังเลที่จะใช้จ่าย
ยูโรโซน: สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป รายงานว่าอัตรำกำรลงทุนในภำคธุรกิจของยูโรโซนแตะระดับ 22.2% ในไตรมำส 4 ของ
ปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก 22% ในไตรมำสก่อนหน้ำ ส่วนกำไรภำคธุรกิจใน 19 ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร อยู่ที่ 40.0% ในไตรมำสสุดท้ำยของ
ปี 2558 ซึ่งคงที่เมื่อเทียบกับไตรมำส 3 ของปีเดียวกัน
จีน: ตัวเลขที่สำคัญทำงเศรษฐกิจที่ประกำศออกมำในรอบสัปดำห์นี้ชี้ว่ำ เศรษฐกิจจีนกำลังค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น โดยสานักงานสถิติ
จีน (NBS) เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (หรือจีดีพี) ของจีนได้ขยายตัว 6.7% (yoy) ในไตรมาสแรกของปี 59 แตะ 15.9 ล้านล้าน
หยวน (2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สานักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่ายอดการส่งออกเดือน มี.ค. 59 พุ่งขึ้น 18.7% (yoy) ในขณะที่ยอด
การนาเข้าปรับตัวลดลง 1.7% ส่งผลทาให้จีนมียอดเกินดุลการค้าเดือน มี.ค. 59 ทั้งสิ้น 1.946 แสนล้านหยวน (2.99 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. 59 ปรับตัวขึ้น 2.3% (yoy) กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า
รายได้ด้านการคลังของรัฐบาลจีนในไตรมาสแรกของปี 59 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.5% (yoy) กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่ายอดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) ในไตรมาสแรกของปี 59 ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% นอกจากนั้นทางการจีนยังได้เปิดเผยว่ายอดการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในไตรมาสแรกของปี 59 ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.8% (yoy) และธนาคารกลางจีนได้เปิดเผยว่ายอดการปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนในเดือน มี.ค. 59
ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.37 ล้านล้านหยวน (2.10 แสนล้านดอลลาร์) หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.883 แสนล้านหยวนเมื่อเทียบกับสิ้นปี 58
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) หั่นคำดกำรณ์เศรษฐกิจโลกปี 59 ลงเป็นครั้งที่ 4 จำกกลำงปีที่แล้ว โดยไอเอ็มเอฟได้
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 59 จากเติบโต 3.4% เหลือ 3.2% และปี 60 ลดลง 0.1% อยู่ที่ 3.5% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่
ยืดเยื้อในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ราคาน้ามันที่ยังทรงตัวในระดับต่า เศรษฐกิจจีนที่เติบโตลดลง รวมทั้งความเสี่ยงจากอังกฤษที่อาจลงประชามติ
ถอนตัวจากสหภาพยุโรป (อียู) สาหรับกรณีของประเทศไทยนั้นไอเอ็มเอฟคาดว่าปี 59 เศรษฐกิจจะเติบโต 3% เพิ่มขึ้นจากปี 58 ทีเ่ ติบโต 2.8%
และปี 60 คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 3.2 % โดยไอเอ็มเอฟมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันการเติบโตให้กับเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลกำรประชุมโดฮำคว้ำน้ำเหลว กลุ่มผู้ผลิตตกลงกันไม่ได้ประเด็นตรึงกำลังกำรผลิตน้ำมัน โดยนายมูฮัมหมัด บิน ซาเลห์ อัล-ซาดา
รัฐมนตรีพลังงานของกาตาร์ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า "ทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จะหารือร่วมกัน
ไปจนกว่าการประชุมจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือน มิ.ย. 59” พร้อมกับกล่าวว่า “ที่ประชุมได้หารือร่วมกันในหลายประเด็น และในบางประเด็นที่เป็น
หลักการพื้นฐานนั้นมีความคืบหน้าด้วยดี แต่ถึงกระนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมก็มีความเข้าใจตรงกันว่า จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารือกันมากขึ้น ก่อนที่
จะมีการทาข้อตกลงอย่างเป็นทางการ" ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวส่งผลทาให้สัญญาน้ามันดิบ WTI เดือน พ.ค. 59 ร่วงลง 6.7% แตะที่ 37.68 ดอลลาร์/
บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ามันดิบเบรนท์เดือน มิ.ย. 59 ร่วงลง 6.7% สู่ระดับ 40.18 ดอลลาร์/บาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 เมษายน 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการเริม่ สร้างบ้าน/การอนุญาตก่อสร้าง และดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือน มี.ค. 59
 ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มี.ค. 59, ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และของผู้บริโภคเดือน เม.ย 59
รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบ)ี และการแถลงมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาวะธุรกิจเดือน ก.พ. 59 และมูลค่าการส่งออก การนาเข้า และดุลการค้าเดือน มี.ค. 59
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