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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 205 ประจาวันที่ 6 มิถุนายน 2559

ช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ธปท. เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนเม.ย. 59 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
เดือน พ.ค. 59 อยูท่ รี่ ะดับ 49.7 ซึ่งเป็นระดับทีใ่ กล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า
 IMD เปิดเผยว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่ 28 เลื่อนขึ้นจากอันดับ 30 ในปี 58
 สศอ. เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน เม.ย .59 อยู่ที่ระดับ 99.59 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 (yoy)
 ก.พาณิชย์ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ค. 59 อยู่ที่ 107.02 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 (yoy)
 โตโยต้าเผยว่าปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศในเดือน เม.ย. 59 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 (yoy)
 สภาพัฒน์ฯ เปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในไตรมาสที่ 1/59 อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.97 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
 ค่าเงินบาทในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวอยูใ่ นกรอบ 35.55-35.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. 59 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงส่งที่ดีมาจากภาค
บริการ ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงขยายตัวค่อนข้างต่่า เพราะการส่งออกยังคงซบเซาตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส่าคัญ ประกอบกับก่าลังซื้อใน
ประเทศได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลท่าให้การลงทุนภาคเอกชนยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องอย่างชัดเจน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐแผ่ว
ลงเล็กน้อยหลังจากที่เร่งไปมากในเดือนก่อน นอกจากนั้น ธปท. ยังเปิดเผยอีกว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน พ.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 49.7
ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 49.8 ในเดือน เม.ย. 59 และทรงตัวใกล้ระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง สถาบัน IMD World Competitiveness
Center (IMD) เปิดเผยว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่ 28 จาก 61 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผล
ส่ารวจฯ ในปี 59 ฮ่องกง และสวิตเซอร์แลนด์ ขยับตัวขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 และ 2 ตามล่าดับ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตกลงไปเป็นอันดับที่ 3
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เม.ย .59 อยู่ทรี่ ะดับ 99.59 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ค. 59 อยู่ที่ 107.02 ขยายตัวร้อยละ 0.46 ต่อปี เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ 0.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ช่วง 5 เดือนของปี 59 CPI หดตัวร้อยละ 0.19 โตโยต้า
เผยว่าปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศในเดือน เม.ย. 59 มีจานวนทั้งสิ้น 54,986 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยปริมาณการ
จ่าหน่ายรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ -11.9 ส่วนปริมาณการจ่าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าในไตรมาสที่ 1/59 มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 369,893 คน หรือ
คิดเป็นอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 0.97 เพิ่มขึ้นจากระดับ 0.94 ในไตรมาสที่ 1/58 โดยการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.7 จาก
ผลกระทบของภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิ จในด้านการผลิต
อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ขนส่ง และบริการท่องเที่ยว ค่าเงินบาทในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัว อยู่ในกรอบ 35.55-35.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ
โดยเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 35.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งเป็นการปรับตัวสอดรับกับถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ที่หนุนการคาดการณ์ว่า Fed ก่าลังเตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบการประชุมใกล้ๆ นี้
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า
ตัวเลขและดัชนีที่ประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีทิศทางที่ดีขึ้น
ตัวเลขและดัชนีที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ว่าการขยายตัวของยูโรโซนเป็นไปอย่างเปราะบาง
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือน พ.ค. 59 ทรงตัวอยูท่ ี่ระดับ 50.1

สหรัฐอเมริกา: นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวในพิธีรับมอบรางวัล Radcliffe Award จากสถาบัน
แรดคลิฟสาหรับการศึกษาขั้นก้าวหน้า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ว่า Fed ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า หากเศรษฐกิจมี
การขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ และการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้น พร้อมกับย้่าว่า การปรับขึ้นจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง ส่วนตัวเลข
และดัชนีที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งพิจารณาได้จากตัวเลข
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 51.3 เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.8 ในเดือน เม.ย. 59 เป็นการขยายตัวติดต่อกัน
เป็นเดือนที่ 3 ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. 59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 หลังจากทรงตัวในเดือน มี.ค. 59 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นใน
อัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 52 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่
จัดท่าโดย ม.มิชิแกน ในเดือน พ.ค. 59 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 94.7 จากระดับ 89.0 ในเดือน เม.ย. ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ประจ่าไตรมาสที่ 1/59 ขยายตัวที่ระดับร้อยละ 0.8 สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 และ
ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 28 พ.ค. 59 ลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 267,000 ราย โดยที่ยอดผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานรายใหม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ต่ากว่า 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 65 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1973
จีน: สหพันธ์พลาธิการและการจัด ซื้อ (CFLP) และส่านักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ระดับ 50.1 ในเดือน พ.ค. 59 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน เม.ย. 59
ยูโรโซน: ส่านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (หรือ Eurostat) เปิดเผยว่าเงินเฟ้อเบื้องต้นในกลุ่มยูโรโซนปรับตัวขึ้นสู่ระดับร้อยละ -0.1
ในเดือน พ.ค. 59 จากระดับร้อยละ -0.2% ในเดือน เม.ย. 59 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายูโรโซนยังคงเผชิญกับภาวะเงินฝืด ในขณะที่ข้อมูลดัชนี PMI
ขั้นสุดท้ายของมาร์กิตส่าหรับยูโรโซนในเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่่าทีส่ ุดในรอบ 3 เดือนที่ระดับ 51.5 จากระดับ 51.7 ในเดือน เม.ย. 59
(ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากข้อมูลขั้นต้น) ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะชะลอตัว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 มิถุนายน 2559)
 สหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสินเชื่อผู้บริโภคเดือน เม.ย. 59, จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และสต็อกน้่ามันรายสัปดาห์
 จีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดส่งออก ยอดน่าเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ค. 59, ทุนส่ารองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ค. 59 และ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค. 59
 ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ของกลุ่มยูโรโซน ไตรมาสที่ 1/59
 ญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 1/59, ดุลการค้า และดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย.
59, ดัชนีชี้น่าเศรษฐกิจเดือน เม.ย. 59 และทุนส่ารองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ค. 59
 ไทย: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค. 59
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