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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 225 ประจาวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 84.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 83.3 ในเดือน ส.ค.
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.ย. 59 กลับมาขยายตัว 8.0% yoy
ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน ส.ค. อยู่ที่ 5.949 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.6% ของจีดีพี
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อกาหนดฐานภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้
ใช้ราคาที่ซื้อขายตามความเป็นจริง หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้ในวันซื้อขาย เป็นฐานในการคานวณการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ณ สิ้นปี แล้วแต่ว่าราคาใดจะมีมูลค่าสูงกว่า
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.12 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าเพิ่มขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ต.ค.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 84.8 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากระดับ 83.3 ในเดือน ส.ค. โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านยอดคาสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม
ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ นอกจากนั้น ส.อ.ท.ยังได้เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ย. ประเทศไทยสามารถส่งออกรถยนต์ได้ 112,565 คัน
สูงสุดในรอบ 12 เดือน, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.ย. 59 กลับมาขยายตัว 8.0%
yoy ดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว -8.3% โดยดัชนีฯ ที่กลับมาขยายตัวเป็นผลมาจากราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ทีเ่ พิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะ
ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว ในขณะที่ราคายางพาราและปาล์มน้ามันก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน ส.ค. อยู่ที่ 5.949
ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.6% ของจีดีพี เทียบกับยอดหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ก.ค.59 อยู่ที่ 5.958 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.89% ของจีดีพี,
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อกาหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ใช้ราคาที่ซื้อขายตามความ
เป็นจริง หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้ในวันซื้อขาย เป็นฐานในการคานวณการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ สิ้นปี แล้วแต่ว่าราคาใด
จะมีมูลค่าสูงกว่า จากเดิมที่ใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ เป็นฐานในการคานวณภาษี , ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) คาดว่ายอดเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 59 จะ
ลดลงจากปีก่อน ทั้งในแง่จานวนหน่วย และมูลค่าโครงการ หลังยอดเปิดตัวในช่วง 9 เดือนแรกปรับลดลงจากปีก่อน และมีแนวโน้มที่จะชะลอตัว
ลงได้ในไตรมาสสุดท้าย โดยคาดว่าในปี 59 นี้ จานวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยใหม่จะลดลง 14% มูลค่าการพัฒนาจะลดลง 25% ราคาเฉลี่ยจะลดลง
12% อย่างไรก็ตาม AREA คาดว่า ในปี 60 สถานการณ์การเปิดโครงการที่อยู่อาศัยจะกระเตื้องขึ้นกลับมาเท่ากับปี 58 ได้
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.12 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าเพิ่มขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. โดยใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 35.45 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แนวโน้มช่วงต้น สัปดาห์ค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์
ก่อน แต่กลับอ่อนค่าลงในช่วงท้ายสัปดาห์ เนื่องมาจากได้รับปัจจัยหนุนทางการเมือง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลอื่น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.6% yoy, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.1%
mom
 ประเทศจีน: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3/59 เติบโต 6.7% yoy และเติบโต 1.8% qoq, การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. ขยายตัว 6.1% ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 59
ขยายตัว 6.0%, รายได้การคลังในเดือน ก.ย.เพิ่มขึ้น 4.9%
 สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% ต่อไป
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.6% yoy ส่งผลให้ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 59 ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.9%
yoy, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% mom หลังจากที่ลดลง 0.5% ในเดือน ส.ค. ในขณะทีก่ ารผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในไตรมาสที่ 3/59 เพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/58
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3/59 เติบโต 6.7% yoy
และเติบโต 1.8% qoq, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.ย. ขยายตัว 6.1% ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วง 3 ไตรมาสแรก
ของปี 59 ขยายตัว 6.0% เนื่องจากภาคการผลิตด้านไฮเทคและอุปกรณ์มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง, กระทรวงการคลังของจีนรายงานว่า รายได้
การคลังในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 4.9% หลังจากที่รายได้การคลังในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายปี
สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% ต่อไป ในขณะเดียวกัน ECB ยังได้คงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ไว้ที่ระดับ -0.4% นอกจากนั้นยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ไว้ที่ระดับ 0.25% ขณะเดียวกัน ECB
ยังได้ประกาศคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ไว้ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือนไปจนถึงเดือน มี.ค. 60
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 59 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค. ที่ระดับ 50.85 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 เซนต์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. ทั้งนีส้ ัญญาน้้ามันดิบปรับตัวขึ้นในกรอบจ้ากัด เนื่องจากผู้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
น้้ามันของประเทศสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่าแท่นขุดเจาะน้้ามันที่เปิดใช้งานในประเทศสหรัฐฯ มีจ้านวนเพิ่มขึ้น 11 แท่น สู่ระดับ 443 แท่น ซึ่งเป็นการ
ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 8

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-28 ตุลาคม 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน ต.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน ส.ค. ยอด
สั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ย., ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผจู้ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน ต.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดการส่งออก การน้าเข้า และดุลการค้าเดือน ก.ย., ดัชนีชี้น้าเศรษฐกิจเดือน ส.ค.
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