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ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค.59 ยังได้รับอิทธิพลจากราคา

ทองค าในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง แต่หากคิดมูลค่าการส่งออกทองค า จะท าให้การส่งออกของไทยในเดือน มี.ค.59 หดตัวร้อยละ 

1.05  และเมื่อไม่รวมการส่งออกทองค ายังไม่ได้ขึ้นรูปและอาวุธยุทโธปกรณ์ในเดือน ก.พ.59 จะท าให้การส่งออกของไทยในไตรมาส 1/59 หดตัว

ที่ร้อยละ 4.46 อย่างไรก็ตาม ยังคงเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ไว้ที่ 0-2% เนื่องจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกลงจาก 3.4% เป็น 3.2% โดยเป็นการปรับลดในส่วนของประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก แต่เศรษฐกิจจีนจะ

ขยายตัวได้ดีขึ้น โดยเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศจะท าให้เกิดผลตอ่อัตราแลกเปลีย่นของประเทศก าลังพัฒนา ส าหรับมูลค่าการส่งออกของไทย

ในปี 2559 ยังมีทิศทางไม่สดใสจากหลายปัจจัยเสี่ยง ทั้งการแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ และปัญหามาตรฐาน

สินค้า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการบ้านประชารัฐท้ัง 2 โครงการมีวงเงินสินเชื่อ ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่

อยู่อาศัย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 7.9 หมื่นล้านบาท และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ จากความต้องการที่อยู่อาศัยและความ

ต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยถึงกรณีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน

ไทย(คสรท.) เรียกร้องให้ภาครัฐ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 360 บาทต่อวัน จากปัจจุบันค่าแรง 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศว่า สมาชิก ส.อ.ท.เป็น

จ านวนมาก ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับขึ้นค่าแรงงานจาก 300 บาททั่วประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ีหลายๆ จังหวัดยังฟื้น

ตัวไม่ดีนัก และที่ผ่านมาการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ผู้ประกอบการหลายรายรับภาระไม่ไหว หากปรับขึ้นอีกเช่ือว่าผู้ประกอบการจะได้รับ

ผลกระทบอีกจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่201 ประจ าวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 สรท. เผยส่งออกไทย มี.ค.ติดลบ 1.05% ยังคงเป้าปีนี้ 0-2% 

 คลังอัดสินเชื่อโครงการ'บ้านประชารัฐ'8หมื่นล้าน 

 ส.อ.ท.ค้านขึ้นค่าแรง 360 บาทต่อวัน 
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สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตเดือนเมษายนอยู่ท่ีระดับ 50.8 จาก

ระดับ 51.8 ในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ ากว่าผลการส ารวจความเห็นของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 51.4 ในเดือนที่รายงานอย่างไรก็ดี ค่าดัชนีที่สูง

กว่า 50 บ่งช้ีถึงการขยายตัว การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพ่ิมขึ้น 0.1% หลังจากเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ ด้าน

รายได้ส่วนบุคคลของชาวสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก่อน ส่วนอัตราการออมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.355 แสนล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 จากระดับ 6.964 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์  ดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคสหรัฐในเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับ 89 จากระดับ 91 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีท่ีแล้ว และเป็นการ

ปรับตัวลง 4 เดือนติดต่อกัน ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า เศรษฐกิจของยูโรโซนในไตรมาสแรกของปีนี้ ขยายตัว 

0.6% เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 4/2558 ขณะที่เมื่อเทียบรายปีขยายตัว 1.6% (yoy) สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจยูโรโซนผ่านพ้น

ระยะชะลอตัวมาแล้ว  สหภาพยุโรป (EU) ประกาศปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซนในปีนี้ลง  โดย EU คาดว่ายูโรโซนจะขยายตัว 

1.6% ในปีนี้ ลดลง 0.1% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อ 3 เดือนก่อน ขณะที่คาดว่าจะขยายตัว 1.8% ในปีหน้า ลดลง 0.1% จาก

คาดการณ์ครั้งก่อน ขณะเดียวกัน EU คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.2% ในปีนี้ ก่อนที่จะปรับตัวขึ้น 1.4% ในปีหน้า ลดลงจากคาดการณ์ก่อน

หน้านี้ที่ระดับ 0.5% และ 1.5% ตามล าดับ นอกจากนี้ EU คาดการณ์ว่า อัตราว่างงานในยูโรโซนจะลดลงจากระดับ 10.9% ในปีที่แล้ว สู่ระดับ 

10.3% ในปีนี้ และสู่ 9.9% ในปีหน้า ขณะที่คาดว่าในปีน้ี กรีซมีอัตราว่างงานสูงสุดที่ 24.7% สเปนอยู่ท่ี 20% แต่เยอรมนีอยู่ที่ระดับ 4.6%  ไค

ซิน/มาร์กิตเปิดเผยผลส ารวจระบุว่า กิจกรรมภาคโรงงานของจีนหดตัวลงในเดือน เม.ย.เป็น เดือนที่ 14 ติดต่อกัน ในขณะที่อุปสงค์อยู่ใน

ภาวะชะงักงัน และส่งผลให้บริษัทจีนต้องปลดคนงานออกในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-14 พฤษภาคม 2559)  

 สหรัฐ : สต็อกน้ ามันประจ าสัปดาห์/จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห/์ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย./ดัชนีราคาผูผ้ลิต 
(PPI) เดือนเม.ย./ความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค. 

 ญี่ปุ่น : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย./ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือนมี.ค./ดุลบัญชีเดินสะพดัเดือนมี.ค./ 

 จีน : ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่สกลุเงินหยวนเดือนเม.ย./การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเม.ย./ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือน
เม.ย./ดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย./ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน เม.ย.อยู่ที่ระดับ 50.8 ลดลงจากเดือนกอ่น 

 การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพ่ิมขึ้น 0.1% หลังจากเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับ 89 จากระดับ 91 ในเดือน มี.ค. 

 เศรษฐกิจของยูโรโซนในไตรมาสแรกของปีนี้ ขยายตัว 0.6% (QoQ) 

 EU ประกาศปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซนในปีนี้เหลือ 1.6% ในปีนี้ ลดลง 0.1% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้า 

 กจิกรรมภาคโรงงานของจนีหดตัวลงในเดือนเม.ย.เป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน ในขณะที่อุปสงค์อยู่ในภาวะชะงกังัน 


