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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยเห็นว่าเศรษฐกิจไทย
ฟื้นตัวต่อเนื่องท าให้มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่เท่ากับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ายอดการส่งออกเดือน 
พ.ค. หดตัว 4.40%, ยอดการน าเข้าขยายตัว 0.50%, ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1,538 ล้านเหรียญฯ จึงท าให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 59 
(ม.ค.-พ.ค.) ยอดการส่งออกมีมูลค่า 86,991 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 1.90% ส่วนยอดการน าเข้ามีมูลค่า 75,543 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 
10.25% ส่งผลท าให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 59 ประเทศไทยเกินดุลการค้า 10,448 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 86.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.0 ในเดือน เม.ย. ซึ่งเกิดจาก
องค์ประกอบด้านยอดค าสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต ผลประกอบการ และนโยบายของภาครัฐท่ีให้การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกัน 
ส.อ.ท. ยังได้เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 66,019 คัน เพ่ิมขึ้น 15.9% yoy และเพิ่มขึ้น 20.1% 
mom ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ธนาคารออมสินเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากเดือน พ.ค. 
อยู่ท่ีระดับ 43.6 ปรับลดลงจากเดือน เม.ย. ซ่ึงอยู่ระดับประมาณ 44.9 แสดงให้เห็นว่าประชาชนระดับฐานรากยังคงเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจไทย
ในปัจจุบันนัน้ฟื้นตัวค่อนข้างล่าช้า ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพ่ือ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) อย่างเป็นทางการแล้ว 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (20-24 มิ.ย.) ปิดตลาดที ่35.22 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 35.26 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวัน
ศุกร์ก่อนหน้า (17 มิ.ย.) โดยเงินบาทแข็งแนวโน้มแข็งค่าขึน้เรื่อยๆ นับตั้งแต่เปิดตลาดในวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดี จากนั้นจึงปรับตัวอ่อนค่าไป
แตะระดับอ่อนค่าทีสุ่ดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ระดับ 35.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลังจากรับรู้ผลการลงประชามติของ UK ทีต่ัดสินใจเลือกออกจาก
สหภาพยุโรป (BREXIT) ในช่วงเช้าของวันศุกร์แล้วจึงค่อยๆ แข็งค่ากลับขึ้นมาปิดตลาดในช่วงบ่ายที่ระดับ 35.22 บาทต่อดอลลาร์ฯ แต่ในขณะ 
เดียวกัน ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินปอนด์สเตอริง และเงินยูโร กลับปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้น 8.0% และ 2.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับราคาปิด
ของวันก่อนหน้า ซึง่เป็นผลมาจากภาวะความผันผวนของตลาดการเงินโลกภายหนังจากทราบผลการลงประชามติฯ  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่20-24 มิถุนายน 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่208 ประจ าวันที ่27 มิถุนายน 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กนง. มีมติเอกฉันท์ใหค้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีระดับร้อยละ 1.50 ต่อปีต่อไป 

 กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ายอดการส่งออกเดือน พ.ค. หดตัว 4.40%, ยอดการน าเข้าขยายตัว 0.50%, ส่งผลให้เกินดุล
การค้า 1,538 ล้านเหรียญฯ 

 ส.อ.ท. เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. อยู่ที ่86.4 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 85.0 ในเดือน เม.ย. 

 ส.อ.ท. เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศท้ังระบบในเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 66,019 คัน เพ่ิมขึ้น 15.9% yoy 

 ธ.ออมสินเผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 43.6 ปรับลดลงจากเดือน เม.ย. ซ่ึงอยูท่ี ่44.9 

 สศค. เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคาร AIIB อย่างเป็นทางการแล้ว 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมา (20-24 มิ.ย.) ปิดตลาดที่ระดับ 35.22 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซ่ึงเป็นระดับใกล้เคียงกับราคาปิด
ของสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ค่าเงินบาทแข็งค่าเพ่ิมขึ้นมากพอสมควรเมื่อเทียบกับเงินปอนด์สเตอริง และเงินยูโร 
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ผลการประชามติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) ในวันท่ี 23 มิ.ย. ปรากฏว่าชาวอังกฤษลงมติให้ 
"สหราชอาณาจักร" ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยคะแนน 51.9% ต่อ 48.1% ส่งผลท าค่าเงินปอนด์ด่ิงต่ าสุดรอบ 31 ปี 
โดยนายเดวิค คาเมรอน นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษประกาศลาออกทันทีเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ผลส ารวจเผยผู้บริโภคชาวจีนยังช็อป
กระจายในปี 59 โดยศูนย์ศึกษาความต้องการผู้บริโภคของบอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (BCG) เปิดเผยการส ารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวจีนว่าจะ
ยังคงจับจ่ายซื้อสินค้าต่อไป57’แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวก็ตาม โดยผลการส ารวจ พบว่า ผู้บริโภคชาวจีนประมาณ 3 ใน 4 วางแผนใช้จ่ายเท่า
เดิม หรือเพิ่มขึ้นในปี 59 โดยมีปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ผู้บริโภคมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากข้ึน ธนาคารกลางจีน 
(PBOC) ประกาศอัดฉีดเงิน 1.5 แสนล้านหยวน (2.28 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ตลาด โดยด าเนินการผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดย
มีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) อายุ 7 วัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วยข้อตกลงที่จะขายคืน
ในอนาคต ยอดการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ติดลบ 11.3% yoy โดยเป็นการติดลบติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 หลังยอดส่งออกไป
จีน สหรัฐฯ และยุโรปลดลงต่อเนือ่ง ในขณะที่ยอดการน าเข้าก็ติดลบ 13.8% ส่งผลให้เกินดุลการค้าอยู่ที่ 40.7 พันล้านเยน (389 ล้านดอลลาร์)  
โดยปัจจัยที่ท าให้ยอดส่งออกลดลงติดต่อกันหลายเดือนเป็นผลมาจากการแข็งค่าขึ้นของเงินเยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินส าคัญ ท าให้ความสามารถ
ในการแข็งขันภาคส่งออกของประเทศญี่ปุ่นลดลง ทีป่ระชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) รายงานว่าการลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติ (FDI) ทัว่โลกในปี 2558 มีมูลค่าเพิมขึ้น 37% สู่ระดับ 1.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึงเป็นระดับสูงทีสุ่ดนับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ในปี 2550 

  
 

 ชาวอังกฤษลงมติให้ "สหราชอาณาจักร" ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยคะแนน 51.9% ต่อ 48.1% 
ส่งผลท าค่าเงินปอนด์ด่ิงต่ าสุดรอบ 31 ปี โดยนายเดวิค คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกทันที 

 ผลส ารวจของบอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (BCG) เผยว่าผู้บริโภคชาวจีนยังช็อปกระจายในปี 59 

 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเงิน 1.5 แสนล้านหยวน (2.28 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ตลาด 

 ยอดการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ติดลบ 11.3% yoy 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ทัว่โลกในปี 2558 มีมูลค่าเพิมขึ้น 37%  

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นเดือน มิ.ย., จีดีพีไตรมาส 1/59 ประมาณการ
ครั้งสุดท้าย, ดัชนีราคาบ้านเดือน เม.ย., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ไตรมาส 1/59, ดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคเดือน มิ.ย., การใช้จ่าย-รายได้ส่วนบุคคลเดือน พ.ค.,  

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขยอดการปล่อยกู้เดือน พ.ค., ดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย., ดัชนคีวามเชื่อมั่นภาค
ธุรกิจเดือน มิ.ย., อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือน มิ.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 

 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. (โดย สศอ.), การรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน พ.ค., (โดย 
สศค.) การรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ค., และการแถลงรายงานนโยบายการเงิน (โดย ธปท.) 


