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ช่วงวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

จีดีพีขยายตัวสูงสุดในรอบ3ปี มาตรการรัฐหนุนศก.ไทยในไตรมาสแรกโต 3.2%
พาณิชย์มั่นใจครึ่งปีหลังส่งออกพลิกบวก
Q1 ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) พุ่ง
งบปี 60 เงิน 2.7 ล้านล้าน
ตั้งเป้าปีนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท ดึงนักเที่ยวต่างชาติเปิบอาหาร-ผลไม้
ราคาน้ามันขาขึ้นเห็นเด่นชัด

สศช.เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3.2 เติบโตสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการ
ลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ด้าน "สมคิด" มองเป็นจุดพลิกผัน เชื่อทั้งปีเริ่มฟื้นตัว-ยังจับตาส่งออกใกล้ชิด
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้การส่งออกของไทยในQ1/59 จะขยายตัวเพียง 0.90% โดยมี
ปัจจัยสาคัญจากการขยายตัวของการส่งออกในกลุ่มสินค้ารถยนต์ เครื่องจักรกลและทองคา รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งในครึ่งปีหลังปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไม่เป็นไปตามเป้า อาทิ มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
สถานการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับการส่งออกไทย ไม่ว่าจะเป็นการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยที่คาดการณ์ล่าสุดเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัว 3.4% รวมไปถึงนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยที่
สนับสนุน SME ด้านการเงินและส่ง เสริมให้มี นวั ตกรรม และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษในรูปแบบคลัส เตอร์ที่ก าหนดไว้ 10
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยบวกดังกล่าวน่าจะช่วยให้การส่งออกไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในครึ่งปีหลัง หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน SET จานวน 514 บริษัท หรือคิดเป็น 92.28% จากทั้งหมด 557
บริษัท ในไตรมาส 1/2559 บจ. มีกาไรสุทธิ 233,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.96% จากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการกาไร
สุทธิที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจในภาคการบริการและอุปโภคบริโภค คือ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดเหล็ก หมวดขนส่งและหมวดพาณิชย์ ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณปี 60 โดยมีวงเงินรายจ่าย 2.733 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13,000 ล้านบาทจากปี 59 หรือคิดเป็น 0.5% แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจา 2.104 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% รายจ่ายเพื่อการลงทุน
547,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,329 ล้านบาท คิดเป็น 0.6% และรายจ่ายเพื่อการชาระต้นเงินกู้ 81,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,195 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 31% ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)
ว่า แนวโน้มราคาน้ามันขายปลีกในประเทศมีทิศ ทางอยู่ในช่วงขาขึ้น ตามทิศ ทางราคาน้ามันดิบตลาดโลกที่กลับมาสูง ขึ้น เนื่องจากปัญหา
การเมืองของประเทศผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ทั้งอิรัก เวเนซุเอลา โดย สนพ.ประเมินว่าราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2559 จะอยู่ระดับ 45 เหรียญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) จะอยู่ในช่วงขาลง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ที่มีทิศทางปรับล ดลง
โดยคาดว่าราคาเอ็นจีวีในเดือน พ.ย.จะลดลง 0.70 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) จากปัจจุบันราคาขายปลีกอยู่ที่ 12.63 บาทต่อ กก. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ ผนึกกาลัง 37 หน่วยงาน สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว "อะเมซิ่ง ไทย เทสต์" รองรับนักท่องเที่ยว 32 ล้านคน ที่เน้นหา
รายได้จากการขายสินค้าภาคเกษตร อาหารไทยเป็นจุดขาย ตั้งเป้ารายได้ส่วนนี้เพียง 10% หรือ 12,000 ล้านบาท ปีนี้
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ดัชนีที่สาคัญทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสาขาต่างๆ ชี้ควรพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า
เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 1/59 ขยายตัว 0.5% ขณะที่ตัวเลขต่างๆ แสดงถึงการขยายตัวอย่างเประบาง
แบงก์ชาติจีนอัดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดอีก 2.5 หมื่นล้านหยวน
ญี่ปุ่นเผย GDP ไตรมาส 1/2559 ขยายตัวร้อยละ 1.7 (annualized rate)

ดัชนีที่สาคัญทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว ยอดค้าปลีกในเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็น
การเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. ปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 3.2% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.
ปีที่แล้ว หลังจากลดลง 3.2% ในเดือนมี.ค. ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ามัน วัสดุก่อสร้าง และบริการอาหารก็เพิ่มขึ้น
0.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค. ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนพ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 95.8 จากระดับ 89 ใน
เดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ .ย. 2015 ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสาขาต่างๆ ชี้ควรพิจารณาปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า โดยประธาน Fed สาขาริชมอนด์ ระบุว่า Fed ควรพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อกาลังปรับตัวไปสู่ระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของเฟด และตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัว และเจ้าหน้าที่ Fed 2 รายกล่าวว่า
Fed ยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปีนี้ โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา ขณะที่ประธาน Fed
สาขาดัลลัส กล่าวสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนมิ .ย. หรือในเดือนก.ค. สานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat)
รายงานว่า เศรษฐกิจยูโรโซนในQ1/59 ขยายตัว 0.5% ขณะที่ ยอดการส่งออกในเดือนมี.ค. ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
มาอยู่ที่ 1.778 แสนล้านยูโร (2.013 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่ยอดการนาเข้า ลดลง 8% สู่ระดับ 1.492 แสนล้านยูโร ส่งผลให้ในเดือน
มี.ค. นี้มียอดเกินดุลการค้า 2.86 หมื่นล้านยูโร เทียบกับระดับ 1.99 หมื่นล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อ ในเดือน
เม.ย. ปรับตัวลดลง 0.2% ทั้งนี้ ตัวเลขล่าสุดบ่งชี้ว่าธนาคารกลางยุโรปยังคงเผชิญกับความท้าทายในการผลักดันอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงต่ากว่าระดับ
เป้าหมายของธนาคารที่ 2% ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินเข้าตลาดสุทธิ 2.5 หมื่นล้านหยวน (3.8 พันล้าน ดอลลาร์
สหรัฐ) (ในวันที่ 16 พ.ค. 59) เพื่อรักษาสภาพคล่อง โดย PBOC อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคาร ผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (
reverse repo ) อายุ 7 วัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วยข้อตกลงที่จะขายคืนในอนาคต โดยมี
อัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.25 รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Q1/59 ขยายตัวร้อยละ 1.7) หรือคิดเป็นการ
ขยายตัวร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลแล้วขยายตัวร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 พฤษภาคม 2559)
 สหรัฐ : ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนเม.ย.จากเฟดชิคาโก/จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์/ยอดขายบ้านมือสอง
เดือนเม.ย./ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์/ดุลการค้าเดือนเม.ย./ดัชนีราคาบ้านเดือนมี.ค./สต็อกน้ามันรายสัปดาห์
จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
 เยอรมนี : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย./ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2559/ผลสารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนมิ.ย.จาก GfK/ดัชนีภาวะธุรกิจเดือนพ.ค.จากสถาบัน Ifo
 ญี่ปุ่น : ดัชนีภาวะเศรษฐกิจเดือนเม.ย./ยอดส่งออก, ยอดนาเข้า และดุลการค้าเดือนเม.ย.
 อียู : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมี.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นเดือนพ.ค.โดยมาร์กิต/ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค.โดยมาร์กิต/ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ค.โดยสถาบัน ZEW
 ฝรั่งเศส : อัตราว่างงานไตรมาส 1/2559/ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค.โดยมาร์กิต/ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคธุรกิจเดือนพ.ค.
2

