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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 212 ประจาวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 18-22 ก.ค. 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย. 59 ลดลงแตะระดับ 85.3 จุด
 การค้าไทย-ลาว5เดือนแรกโต2.38% นามันสาเร็จรูปส่งออกสูงสุด
 ออมสินลงนาม18สถาบันอัดฉีดSMEอีก3หมื่นล้าน
 รีแบรนด์ท่องเที่ยวไทยราคาถูกเจาะตลาดทัวร์ไฮโซจีนเพิ่ม 10%
 จีดีพีไตรมาสสองโต 3.3% คลังพร้อมคลอดมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง
 ต่างชาติเทรดสูงสุด8ปี ยอดซือสุทธิปีนี 6.3 หมื่นล้าน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยผลการสารวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน มิ.ย. 59 อยู่ที่ระดับ 85.3 จุด ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 86.4 จุดในเดือนก่อนหน้า โดยปัจ จัยที่ยัง ส่ง ผลต่อความกังวลของผู้ประกอบการ ได้แก่ เศรษฐกิจในประเทศที่ยังมีความ
เปราะบาง ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนภายหลังผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรที่สนับสนุนการออกจากการ
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยให้ความสาคัญกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ CLMV จึง ได้เร่งจัดทา ยุทธศาสตร์และแสวงหาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอนุภูมิภาคนี้ โดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงทั้งทางถนน สะพาน และรถไฟ ตลอดจนทางเดินอากาศ
เพื่อเชื่อมสู่ประเทศอื่นๆ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน ในภาพรวมเศรษฐกิจของลาวปี 59 คาดว่ายังจะขยายตัวไม่น้อยกว่า 7% ซึ่งเพิ่มขึ้นใน
ระดับที่สูง พอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัว 3% อุตสาหกรรมขยายตัว 8% และธุรกิจการ
ให้บริการขยายตัว 9% ทั้งยังสามารถรักษาอัตราเงินเฟ้อไว้ได้ในระดับที่ต่า อัตราแลกเปลี่ยนไม่มีความผันผวนมาก โดยการค้าระหว่างไทยและ
ลาวในช่วง 5 เดือนแรกปี 59 มีมูลค่า 2,379 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.38% เป็นการส่งออก 1,705 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3% ส่วนการ
นาเข้าอยู่ที่ 674 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 19% สินค้า ส่งออกอันดับ 1 คือ น้ามันสาเร็จรูป รองลงมาคือ รถยนต์ ผู้อานวยการธนาคาร
ออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารออมสินลงนามร่วมกับสถาบันการเงิน 18 แห่ง ปล่อยกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (ซอฟท์โลน) วงเงิน 30,000 ล้าน
บาท ให้กับเอสเอ็ม อี เพื่อนาไปปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต โดยออมสินจะเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ทั้ง 18 แห่ง คิดอัตรา
ดอกเบี้ย 0.1% ให้กับสถาบันการเงิน นาไปปล่อยกู้ต่อให้ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ย 4% ระยะเวลา 7 ปี ไม่จากัดวงเงินและมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ยประมาณ 1 ปี และห้ามเป็นการกู้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เดิม ซึ่งเอสเอ็มอีที่จะกู้นั้นต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ มีบุคคล
สัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ผู้อานวยการสานักงานนครเซี่ยงไฮ้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเวลานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก ( Mass
tourism destination) กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนจึง หลั่ง ไหลเข้ามาเที่ยวไทยจ านวนมาก ซึ่ง หลัง จากนี้ไทยจ าเป็นต้องเร่งรีแบรนด์ หรือเปลี่ยน
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มลักชัวรี่ กลุ่มเศรษฐี ที่นิยมเที่ยวหรูหรา เพื่อเปลี่ยนสัดส่วนนัก ท่องเที่ยวจีนที่
เดินทางมาเที่ยวไทยให้เพิ่มในกลุ่มเศรษฐี หรือไฮโซประมาณ 10% ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดที่เดินทางมาเที่ยวไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า จากปี
2558 ที่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีเพียง 7% จากจานวนนักท่องเที่ยวจีน 8 ล้านคน คลังคาดตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 โต 3.3% ย้าพื้นฐานเศรษฐกิจไทย
แข็งแกร่ง สามารถรับความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งปัจจัยภายในและต่างประเทศ ย้าครึ่งปีหลังจะเห็นผลจากการที่รัฐเข้าไปลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่มากขึ้น ขณะที่ไอเอ็มเอฟปรับลดจีดีพีเศรษฐกิจ โลกลงเหลือ 3.1% จากเหตุผ ลความไม่แน่นอนของ "เบร็กซิท" นายกบริ ษั ท
หลักทรัพย์.เตือนดัชนี 1,510 จุด "แรง-เร็ว" เกินคาดแนะขายทากาไรหุ้นบางตัวที่พุ่งเกินพื้นฐาน เงินนอกทะลักเข้าหุ้นไทยดันยอดซื้อสุทธิปีนี้ 6.3
หมื่นล้านบาท สัดส่วนซื้อขาย 26% สูงสุดรอบ 8 ปี นายกสมาคมโบรกเกอร์เผยต่างชาติตอบรับโรดโชว์ที่ดีให้น้าหนักการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็น
หลัก ยอมรับดัชนีหุ้น 1,510 จุดเร็วกว่าที่คาด แนะขายทากาไรบางส่วน
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เยอรมนีชีเศรษฐกิจประเทศยังแกร่ง แม้เผชิญความเสี่ยงจาก Brexit
อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรในเดือนมี.ค.-พ.ค. ลดลงสู่ระดับต่าสุดนับตังแต่ปลายปี 2005
ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 3 เดือน
ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึนสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบียนโยบาย (Refinancing Rate) ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่าสุดเป็น
ประวัติการณ์

กระทรวงฯ รายงานประจาเดือนว่า "ภาพรวมของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจ ยังมีความแข็งแกร่ง" และยัง
เสริมอีกว่า เศรษฐกิจจะยังคง "แกว่งตัวขึ้นในระดับปานกลาง" ในช่วงปีนี้ แม้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังจากอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป
จากปัจจัยผลักดันภายในประเทศ ทั้งสถานการณ์ตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก การเพิ่มค่าแรง และนโยบายการคลังแบบขยายตัว สานักงาน
สถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) รายงานว่า อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรในเดือนมี.ค.-พ.ค. ลดลงสู่ระดับต่าสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2005
ทั้งนี้ ONS รายงานว่า อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.9% โดยต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.0% นอกจากนี้ ONS ยังเปิดเผยว่า รายได้
เฉลี่ยต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนมี.ค.-พ.ค. ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ของสหรัฐฯ ลดลงสู่
ระดับต่าสุดในรอบ 3 เดือน โดยลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 253,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เ ดือ น
เมษายนที่ ผ่ า นมา และใกล้ กั บ ระดั บ 248,000 ราย ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ต่ าสุ ด ในรอบเกื อ บ 43 ปี ที่ ท าไว้ ใ นกลางเดื อ นเม.ย. สมาคมนายหน้ า
อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) รายงานว่า ยอดขายบ้านมือสองในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี โดยได้แรงหนุน
จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จานองที่อยู่ในระดับต่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013 โดยยอดขายบ้านมือสองในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน สู่
ระดับ 5.57 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 50 ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Refinancing
Rate) ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกันนี้ ยังได้ค งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ 0.4% สานักงานบริหารการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจีนเปิดเผยว่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีของจีนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 9.4% สู่ระดับ
6.5 ล้านล้านหยวน (9.7364 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ทั้งนี้ภาษีจากภาคบริการเพิ่มขึ้น 10.9% และมีสัดส่วนคิดเป็น 58.2% ของรายได้ทั้งหมด
โดยจีนได้ตั้งเป้าหมายมานานที่จะลดการพึ่งพาของเศรษฐกิจจากการก่อสร้างและการผลิตที่ต้องมีการลงทุนอย่างมาก เพื่อหันไปเน้นการพึ่งพา
ภาคบริการและการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนระบุว่า โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจสะท้อน
ถึงภาวะชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมมากเท่าๆ กับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคบริการและการอุปโภคบริโภค

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี (25-29 ก.ค. 59)
 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นเดือนก.ค.โดยมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน
เดือนมิ.ย., ยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนมิ.ย., คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC), จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีกิจกรรมการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดแคนซัส ซิตี้
 อียู : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.
 อังกฤษ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เบื้องต้นไตรมาส 2/2559
 เยอรมนี : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เบื้องต้นไตรมาส 2/2559, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนก.ค., ยอดค้า
ปลีกเดือนมิ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค., อัตราว่างงานเดือนก.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.
 ฝรั่งเศส : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.
 ไทย : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน, ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
ชิ ้นส่วนยานยนต์
 ญี่ปุ่น : ยอดส่งออก,นาเข้า และดุลการค้าเดือนมิ.ย., ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.

2

