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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 222 ประจาวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ช่วงวันที่ 26-30 กันยายน 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 การส่งออกในเดือน ส.ค. มีมูลค่า 18,825 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 6.5% ในขณะที่การส่งออกในช่วง 8 เดือน
แรกของปี 59 มีมูลค่ารวม 141,007 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -1.2%
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 106.91 สูงสุดในรอบ 40 เดือน (ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.1%)
 ในปี 2016 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถแข่งขันให้อยู่ในอันดับที่ 34 จาก 138 ประเทศทั่วโลก
 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 59 เพิ่มเป็น 3.2% (จากเดิม 3.0%)
 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ก.ค. 59 อยู่ที่ 5.95 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 42.89% ของจีดีพี
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดทีร่ ะดับ 34.67 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (เท่ากับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย.)
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกในเดือน ส.ค. มีมูลค่า 18,825 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 6.5% ส่วนการนาเข้า
มีมูลค่า 16,697 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -1.5% ส่งผลทาให้ดุลการค้าในเดือน ส.ค. เกินดุล 2,128 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็น
การเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ติดต่อกัน ในขณะที่การส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปี 59 มีมูลค่ารวม 141,007 ล้านเหรียญดอลลาร์
สรอ. หดตัว -1.2% ส่วนการนาเข้ามีมูลค่ารวม 125,624 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -8.8% ทาให้ดุลการค้าเกินดุลทั้งสิ้น 15,384 ล้าน
เหรียญดอลลาร์ สรอ., สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 106.91
สูงสุดในรอบ 40 เดือน โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.1% ในขณะทีอ่ ัตราการใช้กาลังการผลิตก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 64.4% (ขยายตัวเพิ่มขึ้น
3.3%) เนื่องจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทีส่ าคัญขยายตัวหลายรายการ
เวิลด์ อีโคโนมิกส์ ฟอรั่ม (ประเทศไทย) เปิดเผยรายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (GCI) ประจาปี 2016 ซึ่งมีเนื้อหา
สรุปได้ว่า ในปี 2016 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถแข่งขันให้อยู่ในอันดับที่ 34 จาก 138 ประเทศทั่วโลก โดยตกลงจากปี
ก่อนซึ่งอยู่อันดับที่ 32 แต่ได้คะแนนเท่าเดิมคือ 4.6 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน, ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย
ในปี 59 เพิ่มเป็น 3.2% (จากเดิม 3.0%) และคาดว่าในปี 60 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่อเนื่องที่ระดับ 3.5% จากอานิสงส์ของโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และแนวโน้มการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน, สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคง
ค้าง ณ 31 ก.ค. 59 อยู่ที่ 5.95 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 42.89% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 3.4 หมื่นล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.67 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เท่ากับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. โดยในสัปดาห์ที่ผ่าน
มาค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.64 บาท/ดอลลาร์ สรอ. จากนั้นจึงค่อยๆ แข็งค่าเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากตัวเลขการ
ส่งออกในเดือน ส.ค. ที่ดกี ว่าที่ตลาดคาดไว้ และตลาดพอใจกับผลการดีเบตของผู้สมัครชิงตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามค่าเงินบาท
ได้ปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ เนื่องจากตัวเลขจีดีพีไตรมาสที่ 2/59 ของประเทศสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาดส่งผลทา
ให้ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ
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องค์การการค้าโลก (WTO) คาดการณ์ว่าการค้าโลกในปี 59 จะขยายตัวเพียงแค่ 1.7%
ประเทศสหรัฐฯ: จีดีพีไตรมาสที่ 2/59 ขยายตัว 1.4%, ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 104.1
ยูโรโซน: การให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.9% yoy ในขณะที่การให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1.8% yoy
ประเทศจีน: กาไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสูงทีส่ ุดในรอบ 3 ปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิม่ ขึ้นประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

องค์การการค้าโลก (WTO) คาดการณ์ว่าการค้าโลกในปี 59 จะขยายตัวเพียงแค่ 1.7% ลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า
จะขยายตัว 2.8% และยังขยายตัวต่่ากว่า GDP โลก ซึ่ง WTO ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 2.2%
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์ประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขั้นสุดท้ายประจ่าไตรมาสที่ 2/59
ขยายตัว 1.4% สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ระดับ 1.1%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นมาอยูท่ ี่ระดับ
104.1 ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุด, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของประเทศสหรัฐฯ ทรงตัวในเดือน ส.ค.
โดยได้รับผลกระทบจากค่าสั่งซื้อเครื่องบินที่ลดลง -21.9% ในขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นค่าสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน
และเป็นสิ่งบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% โดยเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
ยูโรโซน: ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) รายงานว่า การให้สินเชื่อแก่บริษัทและครัวเรือนในยูโรโซนทรงตัวในเดือน ส.ค. ส่วนปริมาณเงิน
หมุนเวียนในระบบ ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดกิจกรรมในอนาคตเพิ่มขึ้นมากเกินคาด โดยการให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.9% yoy ในขณะทีก่ ารให้
สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1.8% yoy
ประเทศจีน: ก่าไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบ 3 ปีในเดือน ส.ค. โดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่
เพิ่มขึ้น, ราคาที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้น
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปรับตัวเพิม่ ขึนประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 59 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. ที่ระดับ 48.24 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.76 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล
หรือคิดเป็น 8.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. อันเป็นผลมาจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้่ามัน (โอเปก) ได้บรรลุข้อตกลงปรับ
ลดการผลิตน้่ามันลงสู่ระดับ 32.5-33 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 ตุลาคม 2559)
 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย.
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ก.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน
ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนเดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ส.ค., ดัชนีภาคบริการเดือน ก.ย., และสต็อกน้่ามันรายสัปดาห์
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ก.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ
เดือน ก.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ (ทังกัน) ประจ่าไตรมาสที่ 3/59
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ก.ย.
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