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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% 
โดยมองว่าอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ยังเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และจะยังผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง กนง. คาดอีกว่า เศรษฐกิจ
ไทยปี 59 จะโตได้ตามคาดการณท์ี่ 3.1% แม้มองความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศสูงขึ้นกว่าการประชุมครั้งก่อน แต่เช่ือว่าการใช้จ่ายภาครัฐและ
การท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักท่ีจะสนับสนุนเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตาม
แนวทางประชารัฐ โดยให้ธนาคารออมสินเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะมีการให้สินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อยในวงเงินต่อราย
ไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% และในปีท่ี 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ย 1% แต่หากเคยกู้เงินจากธนาคารออมสินอยู่แล้วจะก าหนดวงเงิน
กู้รวมกับมาตรการนี้ไว้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อราย  

กระทรวงพาณิชยเ์ปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ค. 59 เพ่ิมขึ้น 0.1% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 7 เดือนแรกของปี 59 ยังคงติดลบที่ 0.07% ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผย
ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค. อยู่ที่ 72.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 71.6 ใน มิ.ย. ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจาก
สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายลง และราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ก าลังซื้อของภาคเกษตรและภาคครัวเรือน
ในต่างจังหวัดเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งการคาดหวังของประชาชนที่คาดว่ารัฐบาลจะเน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของป ี59 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวทั้งปี 59 จะอยู่ท่ีระดับประมาณ 9.5 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปี 59 จะปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ตลาดเอเชียและแอฟริกาจะน าเข้าข้าวจากไทย 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (1-5 ส.ค.) ปิดตลาดที่ 34.89 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น
จากระดับปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2559 ขยายตัวเพียง 1.2% ซึ่งต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดว่าจะโต 2.6% ส่งผลให้กระแสเงินไหลเข้ามายังตลาดเอเชีย และค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) 
ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ท่ี 0.25% พร้อมอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ 

  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่1-5 สิงหาคม 2559 ปีที่ 5 ฉบับที ่214 ประจ าวันที ่8 สิงหาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ใหค้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามแนวทางประชารัฐ 

 กระทรวงพาณิชยเ์ปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ค. 59 เพ่ิมขึ้น 0.1% 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน ก.ค. อยู่ทีร่ะดับ 72.5 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเปน็คร้ังแรกในรอบปี 59 

 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวทั้งปี 59 จะอยู่ท่ีระดับประมาณ 9.5 ล้านตัน 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (1-5 ส.ค.) ปิดตลาดที่ 34.89 บาทต่อดอลลาร์ฯ 
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กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นประจ าไตรมาส 2/59 ขยายตัว
เพียง 1.2% ต่่ำกว่ำตัวเลขคำดกำรณ์ที่ระดับ 2.6% โดยกำรขยำยตัวที่ซบเซำดังกล่ำวได้รับผลกระทบจำกสต็อกสินค้ำคงคลังที่ลดต่่ำลงเป็นครั้ง
แรกนับตั้งแต่ปี 2554 แต่กำรพุ่งขึ้นของกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคได้ช่วยหนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันกระทรวงฯ ยังได้ปรับลด
ตัวเลขจีดีพีในไตรมำส 1/59 สู่ระดับ 0.8% หลังจำกรำยงำนก่อนหน้ำนี้ ช้ีว่ำจะมีกำรขยำยตัว 1.1% นอกจำกนั้นกระทรวงฯ ยังตัวเลขจีดีพีของ
ไตรมำส 4/58 ลงเหลือ 0.9%  

ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นคร้ังแรกนับต้ังแต่ปี 2552 ลงสู่ระดับต  าเป็นประวัติการณ์ที 
ระดับ 0.25% (จำกเดิมอยู่ที่ 0.5%) เพื่อลดผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ Brexit ซึ่งเป็นไปตำมกำรคำดกำรณ์ของตลำด พร้อมทั้งระบุว่ำจะเข้ำซื้อ
ตรำสำรหนี้รัฐบำล 60,000 ล้ำนปอนด์ หลังจำกคำดว่ำเศรษฐกิจจะซบเซำไปตลอดปีนี้ และจะอ่อนแอไปจนถึงปีหน้ำ นอกจำกน้ันยังมีกำรจัดท่ำ
มำตรกำรใหม่อีก 2 มำตรกำร คือ กำรเข้ำซื้อหุ้นกู้ระดับสูงมูลค่ำ 10,000 ล้ำนปอนด์ และอีกมำตรกำรหนึ่งซึ่งอำจจะมีมูลค่ำสูงถึง 100,000 ล้ำน
ปอนด์เพื่อให้แน่ใจว่ำธนำคำรต่ำงๆ จะเดินหน้ำปล่อยกู้ โดยกำรตัดสินใจดังกล่ำวท่ำให้ อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอังกฤษท่ำจุดต่่ำทีสุ่ด
เป็นประวัติกำรณ์  

คณะรัฐมนตรีของประเทศญี ปุ่นอนุมัติมาตรการทางการคลังมูลค่า 13.5 ล้านล้านเยน (1.32 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในวันท่ี 2 
สิงหำคมที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยกำรแจกเงินสดให้แก่ผู้มีรำยได้ต่่ำ และเพิ่มงบรำยจ่ำยด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะทีธ่นาคารกลางญี ปุ่น (BOJ) ขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ มเติมผ่านทางการปรับเพิ มการซ้ือกองทุน ETF ซึ่ง
มำตรกำรดังกล่ำวถูกมองว่ำเป็นกำรท่ำตำมแรงกดดันจำกรัฐบำลญี่ปุ่น และตลำดกำรเงินท่ีต้องกำรให้ BOJ ด่ำเนินมำตรกำรเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและหนุนอัตรำเงินเฟ้อให้สูงขึ้นเข้ำใกล้ระดับเป้ำหมำยที่ 2% แต่อย่ำงไรก็ดี BOJ ก็ยังตรึงเป้ำหมำยฐำนเงิน และตรึงอัตรำกำรเข้ำซื้อ
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ไว้ตำมเดิม  

ราคาน  ามันดิบปรับตัวลดลงไปอยู่ในจุดต่ าสุดในรอบเกือบ 4 เดือน โดยสัญญำน้่ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือน ก.ย. 59 ได้
ปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ 39.80 ดอลลำร์/บำร์เรล ในกำรซื้อขำยเมื่อวันพุธที่ 3 ส.ค. ซึ่งถือว่ำเป็นจุดต่่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือน เนื่องจำกปัญหำ
ก่ำลังกำรผลิตที่ยังมีมำกกว่ำควำมต้องกำรบริโภคในปัจจุบัน ก่อนทีจ่ะฟื้นตัวกลับขึ้นมำปิดตลำดในวันศุกร์ที่ระดับ 41.65 ดอลลำร์/บำร์เรล 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า GDP เบื องต้นประจ าไตรมาส 2/59 ขยายตัวเพียง 1.2%  

 ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประกาศลดอัตราดอกเบี ยนโยบายลงเหลือ 0.25% 

 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการทางการคลังมูลค่า 13.5 ล้านล้านเยน (1.32 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 ราคาน  ามันดิบปรับตัวลดลงไปอยู่ในจุดต่ าสุดในรอบเกือบ 4 เดือน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี  (8-12 สิงหาคม 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีภำวะตลำดแรงงำนสหรัฐเดือน ก.ค., สต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือน พ.ค. 

 ประเทศจีน: กำรเปดิเผยตัวเลขยอดส่งออก น่ำเข้ำ และดลุกำรค้ำเดือน ก.ค., ดัชนีรำคำผู้บรโิภค (CPI) และดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) 
เดือน ก.ค., กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) เดือน ก.ค., ยอดปล่อยกูส้กุลเงินหยวนเดือน ก.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยดุลบญัชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน มิ.ย., ดัชนรีำคำผูผ้ลิต (PPI) เดือน มิ.ย., ยอด
สั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.ค. 


