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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ครึ่งปีแรกลงทุนแค่ 2.24 แสนล้าน ยอดขอใบอนุญาตเปิดโรงงาน-ขยายกิจการวูบ
ไฟเขียว บสย.คาประกันธุรกิจสตาร์ทอัพหมื่นล้าน
ฉลุยครม.ออก4มาตรการช่วยเกษตรกรปลูกผลไม้
Tier ดันส่งออกฟื้นตัวไตรมาส 4/59

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า การขอใบอนุญาต รง.4 และขยายกิจการช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 2,407 โรงงาน ลดลงช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มีอยู่ที่ 2,468 โรงงาน หรือลดลง 2.47% ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 2.24 แสนล้าน
บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่อยู่ที่ 2.42 แสนล้านบาท หรือ ลดลงประมาณ 7.7% ทั้งนี้ตลอดทั้งปีจะโตไม่น้อยกว่า 5% จากแรง
หนุนมาตรการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมของรัฐ รวมทั้งการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ช่วยเพิ่มความมั่นใจนักลงทุน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม ผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม ของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีวงเงินค้าประกันรวม 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และในกลุ่มที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยผ่านกลไกการ ค้า
ประกันของ บสย.เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งของอุตสาหกรรม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกผลไม้ และได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในปี 2559 โดยครอบคลุมเกษตรกรที่มีไม้ผลประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 35 จังหวัด พื้นที่รวม 328,500 ไร่ คิดเป็น
เกษตรกรกว่า 95,000 ราย มีกรอบวงเงิน 2,323.7 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินชดเชยดอกเบี้ย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจาปีของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 2,285.70 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อทั้งสินเชื่อเดิมและสินเชื่อใหม่รวม
วงเงิน 34,830 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพ การตลาดและ โลจิสติกส์วงเงิน 38 ล้านบาท จาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกไทย
ช่วงครึ่งปีหลังปี 2559 น่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มประมงและอาหารทะเลแปรรูปประมาณ 1.7-1.8% ของยอดการส่งออกรวม จาก
กรณีการจัดอันดับ TIPs Report 2016 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจาปี 2559 โดยปรับ
ระดับไทยขึ้นเป็นระดับ 2 บัญชีที่ต้องจับตามองหรือ Tier 2 Watch List น่าจะดีขึ้นในแง่จิตวิทยาเชื่อมโยงไปยังสินค้าที่ใช้แรงงานอื่น ซึ่งทาให้
ผู้นาเข้ามีความมั่นใจกับสินค้าไทยมากขึ้น และอาจจะมีผลดีต่อการปรับสถานะ IUU สาหรับปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลังจากภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดีคือ
ผลกระทบจาก Brexit อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งขณะนี้เงินบาทแข็งค่าไปที่ 35.35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ สหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
(GSP) การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ซึ่งให้ความสาคัญด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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ไอเอ็มเอฟเตือนจีดีพีอังกฤษวูบ 1.5%-4.5%
เอสแอนด์พี ประเมินว่าผลกระทบจากเบร็กซิท จะทาให้จีดีพีของยูโรโซนหายไป 0.8%
คณะกรรมการ Fed เห็นพ้องกันว่าควรมีการชะลอการปรับขึนอัตราดอกเบียออกไป
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจานวนชาวอเมริกันที่ยนื่ ขอสวัสดิการว่างงานครังแรกลดลง 16,000 ราย
ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 56.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตังแต่เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว

ไอเอ็มเอฟเตือนจีดีพีอังกฤษวูบ 1.5%-4.5% นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อานวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่า
การที่อังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของอังกฤษหายไปราว 1.5%-4.5%
ภายในปี 2562 เอสแอนด์พีเตือนศก.ยูโรโซนป่วนหนักปีนี้ -ปีหน้า เอสแอนด์พี ประเมินว่าผลกระทบจากเบร็กซิท จะทาให้จีดีพีของยูโรโซน
หายไป 0.8% ในช่วงปีดังกล่าวและยังคาดว่าเบร็กซิท จะทาให้จีดีพีของสหราชอาณาจักรลดลง 1.2% ในปี 2560 และ 1.0% ในปี 2561 จาก
ความอ่อนแอของการลงทุน ทั้งการลงทุนโดยตรงภายในประเทศ และต่างประเทศ คณะกรรมการ Fed เห็นพ้องกันว่าควรมีการชะลอการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป จนกว่า Fed จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่อังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ใน
การประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ประจาเดือนมิ.ย. กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยจานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 254,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 ก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
เม.ย. หรือในรอบเกือบสามเดือน การจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐประจาเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 172,000 ตาแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 159,000 ตาแหน่ง ตัวเลขการจ้างงานในเดือนพ.ค. ได้มี
การปรับตัวเลขเป็นเพิ่มขึ้น 168,000 ตาแหน่งจากตัวเลขเดิมที่เพิ่มขึ้น 173,000 ตาแหน่ง สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า
ดัชนีภาคบริการของ ISM อยู่ที่ระดับ 56.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.9 ในเดือนพ.ค. โดย
ได้รับแรงหนุนจากการจ้างงาน และคาสั่งซื้อใหม่ที่พุ่งขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี (4 – 8 ก.ค. 59)
 สหรัฐ : ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.,
สต็อกน้ามันประจาสัปดาห์จากการปิโตรเลียมสหรัฐ, ดัชนีราคาส่งออกและนาเข้าเดือนมิ.ย., จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.
 อียู : การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
 อังกฤษ : ดุลการค้าเดือนพ.ค., ธนาคารกลางอังกฤษประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบีย้
 เยอรมนี : ดุลการค้าเดือนพ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.
 ฝรั่งเศส : การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
 จีน : การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) เดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., ยอดการ
ปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือนมิ.ย.
 ญี่ปุ่น : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
พ.ค.
 เกาหลีใต้ : ราคาส่งออกและนาเข้าเดือนมิ.ย., ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
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