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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 207 ประจาวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ช่วงวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





คาดว่าจะเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม, สายสีเหลือง และสายสีชมพู ได้ภายในปลายเดือน มิ.ย. 59 นี้
ครม. อนุมัติวงเงิน 6,764 ล้านบาท สาหรับช่วยเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในฤดูการผลิต 59/60
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 59 อยู่ที่ 6.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.1 ของ GDP
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (13-17 มิ.ย. 59) ปิดตลาดทีร่ ะดับ 35.28 บาทต่อดอลลาร์ฯ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม, สายสีเหลือง และสายสีชมพู
ได้ภายในปลายเดือน มิ.ย. นี้ โดยก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และ
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง มูลค่ารวมราว 1.05 แสนล้านบาท โดยให้เร่งรัดการจัดทาร่างข้อกาหนดคุณสมบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
และเปิดประมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 59 นอกจากนี้ ครม. ยังได้ให้ความเห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร วงเงิน 8.29 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้นายสมคิดได้ผยว่าได้มอบนโยบายให้ทุกกรมของกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการลงทุน
เพราะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงิน 6,764 ล้านบาท สาหรับช่วยเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในฤดูการผลิต 59/60
ซึ่งจะเริ่มมีผลผลิตออกมาในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 59 นี้ สาหรับมาตรการช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวดังกล่าว จะมี 4 โครงการ โดย 3
โครงการแรกนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้แก่ โครงการรวบรวมข้าวเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตรต่างๆ โดย ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อรวบรวมข้าวจากเกษตรกรซึ่ง
ช่วยชะลอปริมาณข้าวที่จะออกมาสู่ตลาด ขณะที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนดอกเบี้ย 4% และสหกรณ์จะรับภาระดอกเบี้ย 1% มีระยะเวลาในการ
ดาเนินการระหว่าง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 59 อยู่ที่ 6.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 44.1 ของ GDP โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนตามประเภทของผู้ก่อหนี้ คือ 1. หนี้ของรัฐบาล 4.5 ล้านล้านบาท 2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น
สถาบันการเงิน 1.0 ล้านล้านบาท 3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) 5.2 แสนล้านบาท และ 4. หนี้หน่วยงานของรัฐ
1.2 หมื่นล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (13-17 มิ.ย. 59) ปิดตลาดที่ 35.28 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 35.26 บาทต่อดอลลาร์ฯ
ในวันศุกร์ก่อนหน้า (10 มิ.ย.) โดยค่าเงินบาทแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ 35.15-35.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากนั้นจึงค่อยๆ ปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงกลางสัปดาห์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการลงประชามติ Brexit ของสหราช
อาณาจักร (UK) ก่อนที่ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นมาปิดตลาดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ระดับใกล้เคียงกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

 สหรัฐฯ: เฟดมีมติเป็นเอกฉัณฑ์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศ
ออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 จีน: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้บง่ ชี้วา่ เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
 ญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สหรัฐฯ: คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะ
สั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ โดยแถลงการณ์ของ Fed ระบุว่า Fed ต้องการเห็นภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ชัดเจนขึ้น ก่อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่ง ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีการ
ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 94.3 จากระดับ 94.7 ในเดือน
พ.ค. แต่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 94.0 ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2 จุด สู่ระดับ
93.8 ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. ปรับตัวลง 0.4% ซึ่งย่าแย่กว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.2% จากที่ขยายตัว 0.6% ในเดือน เม.ย. ส่วนอัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือน พ.ค. ลดลง 0.4% สู่ระดับ 74.9% จาก
ระดับ 75.3% ในเดือน เม.ย.
จีน: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้บง่ ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขการ
ขยายตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเดือน ม.ค.-พ.ค.ซึ่งขยายตัวสูงถึง 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และการใช้จ่ายด้านการ
คลังในเดือน พ.ค. yoy ซึง่ ขยายตัวถึง 17.6% ในขณะที่รายได้ด้านการคลังเพิ่มขึ้น 7.3% โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การใช้จ่ายด้านการคลัง
ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.6% ในขณะที่รายได้ด้านการคลังเพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา และคงมุมมองเชิงบวกต่อภาวะ
เศรษฐกิจ แม้การแข็งค่าอีกครั้งของเยน และราคาหุ้นที่ร่วงลงจะกระทบความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและขัดขวางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางก็
ตาม ในขณะทีค่ วามเชื่อมั่นของบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นดิ่งลงในไตรมาสที่ 2/59 โดยเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินเยน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 มิถุนายน 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน มิ.ย.
ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค., ดัชนีชี้นาเดือน พ.ค. โดย Conference Board
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเบื้องต้นเดือน มิ.ย.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลข ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน มิ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโร
โซนเบื้องต้นเดือน มิ.ย., ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน มิ.ย., และการลงประชามติของสหราชอาณาจักร
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ในวันที่ 23 มิ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดส่งออก, นาเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ค., ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือน เม.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน มิ.ย.
 ประเทศไทย: การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในวันที่ 22 มิ.ย.
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