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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 204 ประจาวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
พฤษภาคม 2557








ช่วงวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออกเม.ย.ทรุดติดลบ8%
'สอท.'ชี้สัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ดันตลาดรถยนต์เม.ย.กระเตื้อง ยอดขายพีพีวใี นไทย-ส่งออกพุ่ง
หนี้สาธารณะสิ้นมี.ค.44% คงค้างเพิ่มขึ้น7.86 พันล้าน
ธปท.ไม่ห่วงเฟดขึ้นดอกเบี้ย
ท่องเที่ยว 6เดือนโตฉลุย ยอดทะลุ 14 ล้านคน
กสอ. ดันเอสเอ็มอีเป็นคลัสเตอร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าไทยเดือนเม.ย. 59 มีมูลค่า 1.55 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8%
ซึ่งเป็นการกลับติดลบอีกครั้งในรอบ 2 เดือน ส่วนการนาเข้ามีมูลค่า 1.48 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14.92% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า
มูลค่า 721 ล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุที่ทาให้การส่งออกในเดือนเม.ย. กลับมาลดลง เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความชัดเจน เป็น
ภาวะที่เกิดผล กระทบต่อการส่งออกทั่วโลก ประกอบกับในช่วงเดือนเม.ย.มีวันหยุดยาวรวมกันถึง 17 วัน ทาให้มูลค่าการส่งออกหายไปประมาณ
5% สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ภาวะตลาดรถยนต์ในเดือนเม.ย. 59 ที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้น โดยยอดผลิตรถยนต์เพื่อ
จาหน่ายในประเทศขยายตัว 31.63% จากช่วงเดียวกันของปี 58 เป็น 57,574 คัน เนื่องจากสัดส่วนการผลิต เพื่อจาหน่ายในประเทศเดือนนี้
เพิ่มขึ้น 41.65% ทั้งนี้ยอดผลิตและจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปจะค่อยๆ
ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง แม้จะเริ่มมีการเรียกเก็บอัตราภาษีสาหรับรถยนต์ใหม่ตั้งแต่ต้นปี แต่ ส่งผลต่อราคาขายรถยนต์ปรับขึ้นเพียงเล็ก น้อย จึงไม่ได้
เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มากนัก สานักบริหารหนี้สาธารณะ เผยหนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือน มี.ค. 59 มีจานวน 6.01 ล้านล้าน
บาท คิดเป็น 44.03% ของจีดีพี เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้น 7.86 พันล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้
รัฐบาลจากการกู้เงินเพื่อการลงทุนเป็นหลัก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ โลกมีความผันผวนค่อนข้างมาก
จากนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งในช่วง 1 เดือนกว่าที่ผ่านมา ความผันผวนในตลาดพันธบัตร ค่าเงิน รวมทั้งการคาดการณ์
ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.นี้ ทาให้ช่วงระหว่างนี้คงมีความผันผวนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินควรปิดความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงิน เพราะความผันผวนยังเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทาง รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1 มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 680 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 464 พันล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 216 พันล้านบาท ขณะที่แนวโน้มการ
ท่องเที่ยวไตรมาสที่ 2 ปี 59 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ ยวรวม 560 พันล้านบาท เป็นรายได้จาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 355 พันล้าน
บาท และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 205 พันล้านบาท มีจานวนนักท่องเที่ยว 7.46 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.9 จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ จึงส่งเสริมให้เอสเอ็มอีรวมตัว
กันในรูปแบบคลัส เตอร์อุตสาหกรรม ซึ่ง ปี 59 ตั้ง เป้าส่ง เสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประเภทเดียวกันรวมตัวกันในรูปแบบคลัส เตอร์
อุตสาหกรรมให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้มีขีดความสามารถผลิตสินค้าป้อนซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในปี 60
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจประจาเดือนเม.ย.ของสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 0.6%
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 50.5 ลดลงจากระดับ 50.8 ในเดือน
เม.ย.
 หนี้ภาคครัวเรือนทั้งหมดของสหรัฐในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 12.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 นักลงทุนยังคงติดตามเกี่ยวกับการประชามติในเรื่องการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของ(Brexit)
Conference Board รายงานว่า ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ประจาเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.6%
หลังจากทรงตัวในเดือนมี .ค. และเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.พ. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี LEI จะเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน
เม.ย. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 50.5 ลดลงจากระดับ 50.8 ในเดือนเมษายน
อันเป็นผลมาจากผลผลิตในภาคการผลิตที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2552 ขณะที่คาสั่งซื้อใหม่ก็ขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดในปี นี้
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขานิวยอร์ก รายงานว่า หนี้ภาคครัวเรือนทั้งหมดของสหรัฐในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 12.25
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 ไตรมาส และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดของหนี้เงินกู้ในภาคที่อยู่อาศัยนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
ของยุค เศรษฐกิจถดถอย รัฐมนตรีคลังอังกฤษชี้การถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโ รป (EU) อาจจะทาให้เศรษฐกิจ ของสหราช
อาณาจักรถดถอยยาวนานถึง 1 ปี และตลาดแรงงานอาจจะมีการสูญเสียตาแหน่งงานไปถึง 820,000 ตาแหน่งภายในระยะเวลา 2 ปี , องค์การ
การค้าโลก (WTO) เตือนว่า หากอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) อาจจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอังกฤษเป็นมูลค่า
สูงถึง 1.45 หมื่นล้านปอนด์ หรือ 2.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30-31 พ.ค. ถึง 1-3 มิ.ย. 59)
 สหรัฐ : ประมาณการจีดีพีไตรมาส 1/2559 ครั้งที่ 2/การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค.และไตรมาส 1/2559/ความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน/การใช้จ่าย-รายได้ส่วนบุคคลเดือนเม.ย./ดัชนีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/CaseShiller/สต็อกน้ามันประจาสัปดาห์จากการปิโตรเลียมสหรัฐ (API)/ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. จากมาร์กิต/
ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)/การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนเม.ย./รายงานสรุปภาวะ
เศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)/ตัวเลขจ้างงานเดือนเม.ย.จาก ADP/จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์
 อียู : ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนพ.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค./อัตราว่างงานเดือนเม.ย./อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือน
พ.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. จากมาร์กิต/ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย./ธนาคารกลางยุโรปประชุม
นโยบายการเงินและแถลงมติดอกเบี้ย
 จีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค.
 ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย./ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย./อัตราว่างงานเดือนเม.ย./การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนเม.ย./การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.
 ไทย : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย/ดัชนีอตุ สาหกรรมประจาเดือนเม.ย. 59
 เยอรมนี : ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย./อัตราว่างงาน-จานวนคนว่างงานเดือนพ.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.
จากมาร์กิต
 ฝรั่งเศส : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค./ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1/2559/อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค./ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. จากมาร์กิต
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