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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 224 ประจาวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ช่วงวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 7.12 พันล้านบาท หรือเติบโต +5.25% yoy
มูลค่าเช็คเด้งในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 670 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +7% yoy
ทุกฝ่ายเห็นพ้องเลื่อนการเปิดให้บริการพร้อมเพย์สาหรับธุรกรรมระหว่างบุคคลออกไปเป็นไตรมาสที่ 1/60
ครม.อนุมัติงบกว่า 1.9 พันลบ. เพื่อเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 59/60
ดัชนีความเชื่อมัน่ นักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.19 จากระดับ 140.68 เป็น 103.84
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.30 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค. มีปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งสิ้น 1.43 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (7.12 พันล้านบาท หรือเติบโต 5.25%) และเดือนก่อนหน้า (2.74 พันล้านบาท เติบโต 1.96%) โดยเกิดจาก
การใช้จ่ายผ่านบัตรของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3.20 พันล้านบาท แต่บริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) กลับมี
การใช้จ่ายลดลงลดลง 459 ล้าน, ในขณะเดียวกัน ธปท. ได้รายงานว่าในเดือน ก.ย. 59 มีปริมาณการใช้เช็ครวม 5.8 ล้านใบ มูลค่ารวม 3.26
ล้านล้านบาท โดยเช็คมีปริมาณลดลง 4 แสนใบ หรือ -6.45% จากเดือนก่อนหน้า แต่กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 6 หมื่นล้านบาท หรือ +1.84% จาก
เดือนก่อนหน้า และในจำนวนนี้พบว่ำมีเช็คคืนไม่มีเงิน (หรือเช็คเด้ง) จำนวนทั้งสิ้น 6.24 หมื่นใบ มูลค่ำรวม 1.04 หมื่นล้ำนบำท เมื่อคิด
เป็นปริมำณจำนวนเช็คเด้งลดลงถึง 6,567 ใบ หรือ -9.53% แต่ถ้ำคิดเป็นมูลค่ำเช็คเด้งกลับเพิ่มขึ้น 670 ล้ำนบำท หรือ +7% สาเหตุเป็น
เพราะมูลค่าการใช้เช็คเฉลี่ยต่อใบเพิ่มขึ้น, นอกจากนั้น ธปท. ยังเปิดเผยว่าทุกฝ่ำยเห็นพ้องเลื่อนกำรเปิดให้บริกำรพร้อมเพย์สำหรับธุรกรรม
ระหว่ำงบุคคลออกไปเป็นไตรมำสที่ 1/60 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสาหรับการทดสอบระบบให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ในขณะที่การโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชนระบบพร้อมเพย์พร้อมให้บริการได้ในไตรมาสที่ 4/59
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมำตรกำรเยียวยำเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัยปี 59/60 ทั้งนี้ได้สารวจพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 5,427 หมู่บ้าน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 120 ครัวเรือน คิดเป็นเงินงบประมาณ
ในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,953 ล้านบาท, นายคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อานวยการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่าดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุนใน
อีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.19 จำกระดับ 140.68 เป็น 103.84 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยมีปัจจัยมาจากการที่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยความเชื่อมั่นปรับลดลง
ทุกกลุ่ม โดยที่นักลงทุนต่างชาติปรับลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 36.36 รองลงมาเป็นนักลงทุนรายบุคคลปรับตัวลดลงร้อยละ 25.50 และนักลงทุน
สถาบันในประเทศปรับลดลงร้อยละ 13.45 สาหรับหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง ส่วนหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์
เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด
ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ระดับ 35.30 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำลงจำกรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. โดยในสัปดาห์
ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.90 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนีใ้ นระหว่างสัปดาห์ค่าเงินบาทมีการปรับตัวอ่อนค่าไปมาก โดยเป็นการอ่อน
ค่าสุดในรอบเกือบ 9 เดือน นับตั้งแต่ 26 ม.ค.59 ที่ระดับ 35.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 156,000 ตาแหน่ง น้อยกว่าทีค่ าดการณ์
 ประเทศจีน: ยอดการส่งออกสินค้าของจีนในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 10%, ยอดขายรถยนต์ รถตู้ขนาดเล็ก และรถยนต์
อเนกประสงค์ SUV ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 28.9% mom, ประเทศจีนได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ใน
เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 1.2% yoy
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค.ปรับตัวขึ้น 23.1% yoy และทาสถิติเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 156,000 ตาแหน่ง น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
ก่อนหน้านี้ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 175,000 ตาแหน่ง
ประเทศจีน: กรมศุลกากรจีนเผยว่ายอดส่งออกสินค้าของจีนเดือน ก.ย. 59 ลดลง 10% เหลือ 184,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า
6.59 ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดนาเข้าลดลงร้อยละ 1.9 เหลือ 142,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าราว 5.09 ล้านล้านบาท, สมาคมผู้ผลิตรถยนต์
จีน เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ รถตู้ขนาดเล็ก และรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 28.9% mom และขยายตัวมากกว่า
เดือน ส.ค.ซึ่งอยู่ที่ 26.3% ในขณะที่ยอดขายยานพาหนะทั้งหมดรวมรถบรรทุกและรถบัสเพิ่มขึ้น 26.1%, สานักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่า
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% yoy, กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่าในเดือน ก.ย. ประเทศจีนได้รับเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 1.2% yoy
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค.ปรับตัวขึ้น 23.1% yoy สู่ระดับ 2.00 ล้านล้านเยน
(1.9 หมื่นล้านดอลลาร์) ทาสถิติเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากการนาเข้าลดลงจากราคาน้ามันดิบที่ร่วงลงและเงินเยนแข็งค่า
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 59 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. ที่ระดับ 50.35 ดอลลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 54 เซนต์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากรายงานของสานักงานพลังงานสากล (IEA) ซึ่งระบุว่า อุปทาน
น้ามันทั่วโลกในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับสูงถึง 97.2 ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 600,000 บาร์เรลจากเดือน ส.ค. และเพิ่มขึ้น 200,000 บาร์เรลจาก
เดือน ก.ย. ปีที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 ตุลาคม 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือน ต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรม/อัตราการใช้
กาลังการผลิตเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ย.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ส.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย.,
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3/2559
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค., ธนาคารกลางยุโรป
ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค.
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