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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 217 ประจาวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ช่วงวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 การส่งออกในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 17,415 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -4.4% ในขณะที่การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 59 มีมูลค่ารวม 122,553 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -2.0%
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 84.7 จากระดับ 85.3 ในเดือน มิ.ย.
 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ค.59) อยู่ที่ 1,969,729 ล้านบาท
สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 91,684 ล้านบาท หรือ 4.9%
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59 อยู่ที่ 5,924,055.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.83% ของ GDP
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นไปสู่จุดทีแ่ ข็งค่าทีส่ ุดในรอบกว่า 1 ปีทรี่ ะดับ 34.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และปิด
ตลาดเมื่อวันศุกร์ทรี่ ะดับ 34.54 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 17,415 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -4.4% ส่วนการนาเข้ามี
มูลค่า 16,202 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -7.2% ส่งผลทาให้ดุลการค้าในเดือน ก.ค. เกินดุล 1,213 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการ
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ในขณะที่การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 59 มีมูลค่ารวม 122,553 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ.
หดตัว -2.0% ส่วนการนาเข้ามีมูลค่ารวม 108,926 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -9.8% ทาให้ดุลการค้าเกินดุลทั้งสิ้น 13,626 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ สรอ., สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่
ระดับ 84.7 จากระดับ 85.3 ในเดือน มิ.ย. โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ทั้งนีเ้ นื่องจากภาคธุรกิจ
ยังคงมีความกังวลกับต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น (โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบ) รวมทั้งการแข่งขันด้านราคา และปัญหาการขาดสภาพ
คล่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในขณะที่ผู้บริโภคก็ยังระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่าย นอกจากนั้นปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกยังเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.
58-ก.ค.59) อยู่ที่ 1,969,729 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 91,684 ล้านบาท หรือ 4.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนประมาณ 11.1% เนื่องจากมีรายการพิเศษ คือ การนาส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 MHz
(4G) ในขณะทีส่ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59 อยู่ที่ 5,924,055.53 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 42.83% ของ GDP
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นไปสู่จุดทีแ่ ข็งค่าทีส่ ุดในรอบกว่า 1 ปีทรี่ ะดับ 34.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และปิดตลาด
เมื่อวันศุกร์ทรี่ ะดับ 34.54 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.69 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อน
ค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 19 ส.ค. และในระหว่างสัปดาห์คาเงินบาทได้เคลื่อนไหวขึ้นไปแตะจุดที่แข็งค่าทีส่ ุดในรอบ 13 เดือน
ที่ 34.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยมีแรงหนุนจากกระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าทั้งในตลาดหุ้น และตลาดพันธบัตร ในขณะเดียวกัน
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ก็เผชิญแรงเทขายเป็นระยะๆ ตามกระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





ประเทศสหรัฐฯ: เฟดส่งสัญญาณครั้งล่าสุดว่า “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป”
ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ขั้นต้นสาหรับยูโรโซนในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน
ประเทศญี่ปุ่น: ราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญีป่ ุ่นในเดือน ก.ค. ลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
ราคาน้ามันดิบปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 59 ทีร่ ะดับ 47.64 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล

ประเทศสหรัฐฯ: นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวในการประชุมประจาปีของเฟดที่เมืองแจ็คสัน โฮล
รัฐไวโอมิ่งว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีการขยายตัว ในขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป, กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. 59 ของครอบครัวเดี่ยวในสหรัฐ ฯ เพิ่มสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 9 ปี ,
มาร์กิต รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นในเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 52.1 ลดลงจากระดับ 52.9 ในเดือน ก.ค.
ยูโรโซน: มาร์กิต รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ขั้นต้นสาหรับยูโรโซนในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 7 เดือน
ทีร่ ะดับ 53.3 เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.2 ในเดือน ก.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่า ราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยลดลง 0.5%
ต่อปี ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 3 ปี และตัวเลขนี้จะมีส่วนกดดัน ให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ขยายขนาดมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจออกไปอีก, ในขณะที่รอยเตอร์เปิดเผยผลสารวจว่า บริษัทญี่ปุ่นจานวนมากมองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดล่าสุดของรัฐบาล
ญี่ปุ่นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมองว่าบีโอเจไม่ควรจะผ่อนคลายนโยบายลงไปอีก
ราคาน้ามันดิบปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระดับ 47.64 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน
ก.ย. 59 ได้มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจมีส่วนทาให้ตลาดมีความกังวลว่าจะเกิดภาวะ
อุปทานส่วนเกิน ได้แก่ แท่นขุดเจาะในประเทศสหรัฐฯ มีจานวนเพิ่มขึ้น 8 สัปดาห์ติดต่อกัน ประเทศอิรักเตรียมที่จะทาการส่งออกน้ามันเพิ่มอีก
150,000 บาร์เรล/วัน และสต็อกน้ามันดิบของประเทศสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็มีปัจจัยหนุนจากการที่ประเทศอิหร่านส่ง
สัญญาณพร้อมร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ามันเพื่อเข้าพยุงราคาในตลาด รวมทั้งถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ที่ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559)
 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.
 ประเทศสหรัฐฯ: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค., ยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI)
ภาคการผลิตเดือน ส.ค., ดุลการค้าเดือน ก.ค., ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ส.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.ค., อัตราว่างงานเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือน ส.ค., ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ส.ค., อัตราว่างงานยูโรโซนเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ส.ค.
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