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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือสภำพัฒน์ฯ เปิดเผยว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 
ในไตรมำสที่ 2/59 เติบโต 3.5% yoy ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส เร่งขึ้นจากระดับ 3.2% ในไตรมาสที่ 1/59 ท าให้ครึ่งแรกของปี 
59 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.4% โดยสภาพัฒน์ฯ ยังคงตัวเลขคาดการณ์จีดีพีในปี 59 ไว้ที่ระดับ 3.0-3.5% ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
คำดว่ำสินเชื่อระบบธนำคำรพำณิชย์ในปี 59 จะขยำยตัวที่ระดับ 3-4% โดยมองว่าสินเชื่อในครึ่งปีหลังจะได้แรงหนุนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ทิศทางดีขึ้น จากการเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยวท่ียังขยายตัวดี กระทรวงกำรคลังเปิดเผยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ (กบช.) จะมีผลบังคับใช้ในปี 61 โดยร่างดังกล่าวนั้นก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพให้กับลูกจ้าง ซึ่งจะเริ่มต้นจากผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 รายขึ้นไปก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (เอสเอ็มอี) มากจนเกินไป 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เปิดเผยว่ำในเดือน ก.ค. 59 มีนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ำประเทศไทยเป็นจ ำนวน
ทั้งสิ้น 2.95 ล้ำนคน ขยำยตัว 10.8% ส่งผลให้ 7 เดือนแรกของปี 59 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น 19.54 
ล้านคน ขยายตัว 11.8% ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ปรับเพ่ิมเป้ำยอดค ำขอส่งเสริมกำรลงทุนในปี 59 เป็น 5.5 
แสนล้ำนบำท จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ท่ีระดับ 4.5 แสนล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปี 59 มียอดค าขอส่งเสริมการลงทุนแล้ว 3.2 แสนล้านบาท ในขณะที่
ยอดการลงทุนจริงในช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่ 2 แสนล้านบาท โดยบีโอไอคาดว่าในปี 59 ยอดการลงทุนจริงน่าจะอยู่ที่ระดับ 5 แสนล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวแข็งค่าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 34.63 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.78 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันท่ี 13 ส.ค. อันเป็นผลมา
จากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ หลังจากนั้นค่าเงินบาทก็ได้ปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นภายหลังจากสภาพัฒน์ฯ ได้ประกาศตัวเลขจีดีพีไตร
มาส 2/59 ซึ่งออกมาดีเกินคาด รวมถึงการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ โดยในระหว่างสัปดาห์ค่าเงินบาทก็
ได้ปรับตัวอ่อนค่าเป็นระยะๆ เพราะได้รับกระแสข่าวว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ได้มีการคาดการณ์เอาไว้ 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่15-19 สิงหาคม 2559 ปีที่ 5 ฉบับที ่216 ประจ าวันที ่22 สิงหาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 สภาพัฒน์ฯ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาสที ่2/59 เติบโต 3.5% yoy 

 ธปท. คาดว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 59 จะขยายตัวที่ระดับ 3-4% 

 ก.คลัง เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) จะมีผลบังคับใช้ในปี 61 

 กระทรวงการท่องเท่ียวฯ เปิดเผยว่าในเดือน ก.ค. 59 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
2.95 ล้านคน ขยายตัว 10.8% 

 บีโอไอ ปรับเพ่ิมเป้ายอดค าขอส่งเสริมการลงทุนในปี 59 เป็น 5.5 แสนล้านบาท 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวแข็งค่าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ทีร่ะดับ 34.63 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. 
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ประเทศสหรัฐฯ: ยอดการเร่ิมต้นสร้างบ้านในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 2.1% สู่ระดับ 1.21 ล้านยูนิต ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดนับต้ังแต่เดือน 
ก.พ. 59 โดยตัวเลขบ้านส าหรับครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น 0.5% สู่ระดับ 770,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 59 ส่วนบ้านหลาย
ครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท ์และคอนโดมิเนียม เพิ่มขึ้น 5.0% สู่ระดับ 441,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 58  

สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่าผลกระทบจากการทีส่หราชอาณาจักรลงประชามติแยกตัวออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) นั้นยังคงจ ากัดอยู่แต่ในสหราชอาณาจักร และไม่ได้ลุกลามในวงกว้างอย่างที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ 
ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2% yoy ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่
เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และยอดเกินดุลการค้าของยูโรโซนกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเพ่ิมขึ้นมากเกินคาดในเดือน มิ.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2/59 ขยายตัวเพียง 0.2% qoq 
ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/59 ที่มีการขยายตัวถึง 1.9% qoq โดยการขยายตัวที่ชะลอลงดังกล่าวเป็นผลจากการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนทีซ่บเซา รวมทั้งตัวเลขการส่งออกท่ีออ่นแอลง 

ราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6 วันติดต่อกัน และปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระดับ 48.22 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล โดยสัญญาน้ ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือน ก.ย. 59 ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะได้รับปัจจัยหนุนจากกระแสคาดการณ์
ที่ว่าประเทศรัสเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบียก าลังหารือกันเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ ามัน และในขณะเดียวกัน ส านักงานสารสนเทศ
ด้านการพลังงานของประเทศสหรัฐฯ (EIA) ก็ได้เปิดเผยว่า สต็อกน้ ามันดิบปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้
นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ ามันล้นตลาดลงไปได้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 สิงหาคม 2559)  

 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., ตัวเลขการส่งออก/การน าเข้า/ดุลการค้าเดือน ก.ค. และดัชนีความ
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือน ก.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน 
มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือน ส.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ค. และดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคเดือน ส.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคของยูโรโซน (เบื้องต้น) เดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
(PMI) ภาคการผลิต และภาคการบริการ (เบื้องต้น) เดือน ส.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดการเร่ิมต้นสร้างบ้านในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.1% สู่ระดับ 1.21 ล้านยูนิตซ่ึงเป็นระดับสูงสุด
นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 59 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ECB เปิดเผยว่าผลกระทบจาก Brexit ยังคงจ ากัดอยู่แต่ใน UK, Eurostat รายงานว่า อัตราเงิน
เฟ้อเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2% yoy และยอดเกินดุลการค้าของยูโรโซนเพ่ิมขึ้นมากเกนิคาดในเดือน มิ.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดเผยว่า GDP ในไตรมาสที ่2/59 ขยายตัวเพียง 0.2% qoq 

 ราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6 วันติดต่อกัน และปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระดับ 48.22 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล 


