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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 209 ประจาวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือชี้อัตราแลกเปลี่ยนฉุดส่งออกไทยติดลบ 2%
 คลังแย้มศก.เดือน พ.ค.ไทยฟื้นไข้
 ททท. ประเมินอังกฤษออกจากอียูกระทบการท่องเที่ยวไทยระยะสั้น หวั่นเงินปอนด์อ่อนค่า
 หนี้ครัวเรือน ณ ไตรมาส 1 ปี 59 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 81.1 ต่อ GDP
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 59 ขยายตัวร้อยละ 2.6
 ครม.ควักอีก 6 พันล้านอุ้ม SME ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ปรับปรุงเครื่องจักร-ยืดอายุสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษแก้ขาดสภาพคล่อง
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยถึงสถานการณ์ส่งออกในเดือนพ.ค. 59 มีมูลค่า 17,617 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัว -4.40% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ 5 เดือนแรกของปี 59 มีมูลค่า 86,991 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -1.90% โดย
ปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกในช่วง 7 เดือนหลัง คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของคู่ค้าทั่วโลกที่ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่ นและ
ทาให้ปริมาณการอุปโภคบริโภคของลูกค้าในตลาดเป้าหมายลดลง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคาของสินค้าไทย ซึ่งอาจทาให้เสียเปรียบสินค้าจากประเทศคู่แข่งมากยิ่งขึ้น รองผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนพ.ค. 59 ฟื้นตัว จากการใช้จ่ายรัฐบาลเป็นหลักจากการลงทุนของรัฐที่ขยายตัวร้อยละ 51 ขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 เนื่องจากปริมาณจาหน่ายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
นั่ง ขยายตัวที่ร้อยละ 14.8 และ 8.3 ตามล าดับ ปริมาณการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโ ภคกลับมาขยายตัวร้อยละ 8.4 ขณะที่ร ายได้เกษตรกร
ขยายตัวร้อยละ 4.7 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินว่า ผลกระทบจากการลงประชามติให้อังกฤษออกจากอียูจะส่งผล
กระทบระยะสั้นกับการท่องเที่ยว เนื่องจากค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าสุดเมื่อเที ยบกับดอลลาร์ในรอบ 31 ปีอาจส่งผลทาให้คนระมัดระวังในการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือน โดย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 59 ยอดคงค้างหนี้ภาค
ครัวเรือนอยู่ที่ 11.08 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.1 ต่อ GDP ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 81.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเมื่อคิดเป็นอัตราการ
ขยายตัวหนี้ครัวเรือนขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รองผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
แถลงตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค. 59 อยู่ที่ 111.51 จุด คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ขณะที่ดัช นีอัตราการใช้กาลัง การผลิตเพิ่มขึ้นที่ 67.5 จุด เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมหลักเริ่มขยายตัวดีขึ้น อาทิเช่นรถยนต์
เครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อ
ปรับปรุงเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สาหรับผู้ประกอบเอสเอ็มอีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยาย
กิจการ โดยต้องไม่รวมการต่อเติมธุรกิจเพื่อให้กลับมาอยู่คงสภาพเดิม โดยสามารถนาไปซื้อ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือก่อสร้างอาคารถาวรเพื่อตั้ง
เครื่องจักรใหม่ แต่ไม่นับรวมที่ดินและที่อยู่อาศัย หรือห้ามนาเงินที่ได้ไปรีไฟแนนซ์หนี้เดิม โดยธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้กับ ธนาคา รพาณิชย์
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ คิดอัตราดอกเบี้ยต่า 0.1% ต่อปี โดยให้สถาบันการเงินนาไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59 นี้ รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคาร
ออมสินประมาณ 1.15% ดังนั้น ประมาณการค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะต้องชดเชยเป็นจานวน 900 ล้านบาทต่อปี งบประมาณชดเชยรวม 7 ปี
ประมาณ 6,300 ล้านบาท
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GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัวรอยละ 1.1 สูงกว่าประมาณการเดิม
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรลดต่อเนื่อง จากความกังวลเรื่อง Brexit
PCE ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่สอง
จีนเผยดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้นแตะ 53.70

สานักวิเคราะหเศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ไดประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่สาม ของผลิต
ภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงของสหรัฐฯ ไตรมาส ที่1/59 ขยายตัวจากไตรมาสก่อนหนารอยละ 1.1 ตอป ซึ่งเป็นการปรับทบทวนเพิ่มขึ้น
จากการประมาณการครั้งที่สองที่รอยละ 0.8 ตอป สาหรับการปรับทบทวนตัวเลข Real GDP ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งที่สองนั้น เปนผลมา
จากการปรับทบทวนตัวเลขการสงออกและการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งหักลางบางสวนกับการปรับทบทวนลดลงของตัวเลขการใชจายผู
บริโภค เมื่อเทียบกับการประมาณการครั้งที่สอง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (จัดทาโดย GfK) เดือน พ.ค. 59 ของสหราชอาณาจักร อยู่ที่ -1.0
จุด โดยอยู่ในแดนลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จาก -3.0 ในเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีฯ ที่จัดทาโดย YouGov ในเดือนเดียวกันซึ่งอยู่ที่ระดับ
104.3 จุด ลดลงจากระดับ 111.9 จุด ในเดือนก่อนหน้า Bureau of Economic Analysis รายงานวาดัชนีรายจายเพื่อการบริโภคสวน
บุคคลของสหรัฐฯ (PCE) ในเดือนพ.ค. 59 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 1.1 ในเดือนเม.ย. สวนรายได
สวนบุคคล (Personal income) ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนเม.ย. โดยรายได
ในหมวดคาจางและเงินเดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สานักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผย ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนประจาเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.70 จากเดือนพ.ค.ที่ระดับ 53.10 ทั้งนี้ ดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็น
ว่าภาคบริการของจีนยังมีการขยายตัว
สรุปความเคลื่อ นไหวของค่าเงินบาท เงินบาทกลับมาแข็ง ค่าระดับ 35.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลัง อ่อนค่าช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับประเด็น BREXIT สาหรับในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. เงินบาทอยู่ที่ 35.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นจากระดับ
35.32 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้าที่ 24 มิ.ย.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 – 8 ก.ค. 59)
 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ภาคบริการเดือนมิ.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย., การใช้จา่ ยด้านการก่อสร้าง
เดือนพ.ค., สต็อกน้ามันประจาสัปดาห์จากการปิโตรเลียมสหรัฐ (API), ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค.,ประชุม FOMC,
ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนมิ.ย., จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
 อียู : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ภาคบริการเดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือนพ.ค., ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
 อังกฤษ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ภาคบริการเดือนมิ.ย
 เยอรมนี : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ภาคบริการเดือนมิ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.,
 ฝรั่งเศส : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ภาคบริการเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค., ดุลการค้ากับต่างประเทศ ดุลบัญชี
เดินสะพัดเดือนพ.ค.
 จีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ภาคบริการเดือนมิ.ย., ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย., ทุนสารองเงินตรา
ต่างประเทศเดือนมิ.ย.,
 ญี่ปุ่น : การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค., ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน)
ประจาไตรมาส 2/2559, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย., ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย.,
 เกาหลีใต้ : ยอดส่งออก,นาเข้า และดุลการค้าเดือนมิ.ย.
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