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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 215 ประจาวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ช่วงวันที่ 8-12 สิงหาคม 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 สคร. ตั้งคณะทำงำนเพื่อเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจต่ำงๆโดยเฉพำะในไตรมำสที่ 3 และ 4 ของปี 59
 GDP ภำคเกษตรกรรม ประจำไตรมำสที่ 2/59 ลดลง 1.3%
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ผี ่านมา (8-11 ส.ค.) ปิดตลาดที่ 34.77 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ผู้อานวยการสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
(สคร.) ตั้งคณะทำงำนเพื่อเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ โดยเฉพำะในไตรมำส 3 และ 4 ของปี 59 เพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า GDP ภำคเกษตรกรรม ประจำไตรมำสที่ 2/59 ลดลง 1.3% โดยสาขาพืชผลเป็น
สาขาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากสุด โดยหดตัวถึง 2.5% ส่วนรายได้เกษตรกรประจาไตรมาสที่ 2/59 เพิ่มขึ้น 3.7% เนื่องจากราคาผลิตผล
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ไม้ผล และปาล์มน้ามัน
ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ (8-11 ส.ค.) ปิดตลำดที่ 34.77 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเปิดตลาดที่
ระดับ 35.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งขึ้นหลังสหรัฐฯ
ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ หลังจากนั้นค่าเงินบาทก็ได้ปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปิดตลาดที่
34.77 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีเม็ดเงินไหลต่างชาติไหลเข้าลงทุนเพิ่มขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาวะตลาดแรงงาน (LCMI) เดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.0% ในขณะที่ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ของทั้งสองหน่วยงานยังคงมีความขัดแย้งกัน
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: GDP ประจาไตรมาสที่ 2/59 ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4%
(qoq) ส่วน GDP ประจาไตรมาสที่ 2/59 ของประเทศสมาชิกยูโรโซน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% (qoq)
 ประเทศจีน: ยอดการส่งออกเดือน ก.ค. ลดลง (เกินคาด) 4.4% (yoy) ในขณะที่ยอดการนาเข้าลดลง 12.5% (yoy),
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 1.8% ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 1.7%, ยอดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลง 1.6% (yoy)
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 41.5-43.5 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รายงานว่า ดัชนีภาวะตลาดแรงงาน (LCMI) ประจาเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.0%
หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือน มิ.ย. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค. ซึ่งเป็นการตอกย้้ามุมมองการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน หลัง
การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานเดือน ก.ค. ที่ดีเกินคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของ
สหรัฐฯ ของทั้งสองหน่วยงานยังคงมีความขัดแย้งกัน โดยสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ได้รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. ลดลงสู่ระดับ 55.5 จากระดับ 56.5 ในเดือน มิ.ย. ในขณะที่ Markit รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.4 จากระดับ 50.9 ในเดือน มิ.ย.
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ส้านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า GDP ประจาไตรมาสที่ 2/59 ของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป (EU) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% (qoq) ส่วน GDP ประจาไตรมาสที่ 2/59 ของประเทศสมาชิกยูโรโซน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3%
(qoq) ซึ่งชะลอตัวลงหลังจากที่ขยายตัว 0.6% (qoq) ในไตรมาสแรกของปีนี้
ประเทศจีน: ส้านักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า ยอดการส่งออกเดือน ก.ค. ลดลง (เกินคาด) 4.4% (yoy) ในขณะที่ยอดการนาเข้า
ลดลง 12.5% (yoy) ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้เช่นกัน ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้า 5.231 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือน ก.ค., ส้านักงานสถิติของ
จีนเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 1.8% ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 1.7% หลังจากลดลง 2.6% ในเดือน
มิ.ย., กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 4.976 หมื่นล้านหยวน (7.71
พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวลดลง 1.6% (yoy) หลังจากที่ขยายตัว 9.7% ในเดือน มิ.ย.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 41.5-43.5 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) ส่งมอบเดือน ก.ย. 59 ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากประธานกลุ่มโอเปกเปิดเผยว่า กลุ่มโอเปกเตรียมจัดการ
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการในเดือน ก.ย. เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพในตลาดหลังจากราคาน้้ามันดิบร่วงลงอย่างหนักในช่วงก่อน
หน้านี้ แต่ช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้้ามันดิบได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ได้เปิดเผยว่าสต็อก
น้้ามันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล และส้านักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ามันโลกปี 2560 ก่อนที่
ราคาน้้ามันดิบจะดีดกลับขึ้นมาปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระดับ 43.46 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 สิงหาคม 2559)
 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ประจ้าไตรมาสที่ 2/59
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเดือน ส.ค., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน มิ.ย., ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน/
การอนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรม/อัตราการใช้ก้าลังการผลิตเดือน ก.ค.
 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน มิ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค., การใช้จ่ายด้านการ
ก่อสร้างเดือน มิ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: : การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจ้าไตรมาส 2/59, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
มิ.ย., ยอดการส่งออก/การน้าเข้า/ดุลการค้าเดือน ก.ค.

-2-

