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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 213 ประจาวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ช่วงวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






ยอดการส่งออกของประเทศไทยในเดือน มิ.ย. มีมูลค่า 18,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 0.1% yoy
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 0.8% yoy ส่วนอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 66.3%
ครึ่งปีแรกของปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น 16.6 ล้านคน ขยายตัว 12.0% yoy
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 85.3
ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเข้มของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 4.42 หมื่นล้านบาท
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 4 เดือน
กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกในเดือน มิ.ย. มีมูลค่า 18,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 0.1% yoy ซึ่งถือว่าเป็น
การติดลบที่ต่าที่สุดในรอบ 3 เดือน โดยการส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการส่งรถยนต์ปิ้กอัพ กุ้ง ผลไม้กระป๋อง และทองค่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
ราคาทองค่าในตลาดโลก ส่งผลท่าให้ยอดรวมการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 105,137 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 1.60% ในขณะ
ที่การน่าเข้าในเดือน มิ.ย. มีมูลค่า 16,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 10.1% ส่งผลให้มียอดเดินดุลการค้า 1,965 ล้านดอลลาร์ ส่วนการ
น่าเข้าในช่วง 6 เดือนแรกมีมูลค่า 92,724 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 10.2% จึงส่งผลท่าให้ยอดเกินดุลการค้าในช่วง 6 เดือนแรกมีมูลค่าทั้งสิ้น
12,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มิ.ย. ขยายตัว 0.8% yoy
ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 1.5% นับเป็นการกลับมาขยายตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ส่วนอัตราการใช้ก่าลัง
การผลิตเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 66.3%
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น
16.6 ล้านคน และขยายตัว 12.0% yoy โดยในเดือน มิ.ย. มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยจ่านวน 2.43 ล้านคน ขยายตัว
7.2% yoy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 85.3 ลดลงจากระดับ
86.4 ในเดือน พ.ค. เนื่องจากได้รับปัจจัยลบมาจากความกังวลต่อความเปราะบางของเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัญหาการแข่งขันทางด้านราคา
การขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนความกังวลต่อความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และผลกระทบจาก BREXIT ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อพญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ -หัวลาโพง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 4.42 หมื่นล้านบาท
ระยะทาง 25.9 กิโลเมตร โดยโครงการดังกล่าวจะเริม่ ประมูลในปลายเดือน ส.ค. นี้ เริ่มก่อสร้างในเดือน ก.พ. 2560 โดยทีว่ างแผนว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2562 และตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (25-29 ก.ค.) ปิดตลาดที่ 34.82 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 34.93 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวัน
ศุกร์ก่อนหน้า (22 ก.ค.) โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแตะระดับแข็งค่าทีส่ ุดในรอบ 4 เดือน (หรือใกล้ 34.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ)
ท่ามกลางแรงขายเงินสกุลดอลลาร์ฯ หลังทราบมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
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ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.25-0.50% ตามคาด
ยอดการส่งออกของประเทศญี่ปนุ่ ในรูปเงินเยนลดลง 7.4% yoy ในเดือน มิ.ย.
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีนปรับตัวดีขึ้น
ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดต่ากว่าระดับ 41 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 59

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.25-0.50% ตามคาด โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบาย
การเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในช่วงระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. มีมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ 9-1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่
ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้โดยระบุว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งกล่าวย้าว่า Fed จะยังคง
จับตาสิ่งบ่งชี้เงินเฟ้อ รวมทั้งพัฒนาการทางการเงิน และเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดต่อไป ยอดการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นในรูปเงินเยนลดลง
7.4% yoy ในเดือน มิ.ย. โดยเป็นการปรับลดลงเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีเงินเยนแข็งค่าขึ้นมาแล้วประมาณ 13% เมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนยอดการนาเข้าลดลงถึง 18.8% ส่งผลทาให้มียอดเกินดุลการค้า 6.928 แสนล้านเยนในเดือน มิ.ย. และถึงแม้ว่ากิจกรรม
ภาคการผลิตของประเทศญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. จะหดตัวในอัตราที่ช้ากว่าในเดือน มิ.ย. แต่ยอดสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งออกกลับหดตัวลงในอัตราที่เร็วที่สุด
ในรอบกว่า 3 ปีครึ่ง และสิ่งนีถ้ ือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการแข็งค่าของเยนในระยะที่ผ่านมานัน้ ได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อผู้ส่งออกญี่ปุ่น ผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีนปรับตัวดีขึ้น โดยสานักข่าว Economic Information Daily เปิดเผยว่า รายงานผล
ประกอบการของบริษัทต่างๆ ในจีนแสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่ดีขึ้น หลังจากที่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวของจีน โดย
63% ของบริษัทจดทะเบียนกว่า 1,796 แห่งในตลาดหลักทรัพย์จีนได้เปิดเผยว่ามีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดต่ากว่าระดับ 41 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 59 โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) ส่งมอบเดือน ก.ย. 59 ได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 40.66 ดอลลาร์/บาร์เรล ในระหว่างเวลาซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. ซึ่งเป็นการทรุดตัวลง
ทะลุระดับ 41 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตัง้ แต่เดือน เม.ย. 59 เนื่องจากตลาดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ามันที่ลน้ ตลาด และการ
เปิดเผยตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งต่ากว่าระดับทีต่ ลาดได้คาดการณ์เอาไว้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 สิงหาคม 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการเดือน ก.ค., การใช้จ่าย/รายได้ส่วน
บุคคลเดือน มิ.ย., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือน ก.ค., ดัชนีภาคบริการเดือน ก.ค. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน มิ.ย.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการเดือน ก.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผจู้ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต
(PPI) เดือน มิ.ย. และการประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE)
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค., และการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
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