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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






ยอดการส่งออกของไทยในเดือน ก.ย. มีมูลค่าทั้งสิ้น 19,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 3.4% (yoy)
ยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ยังไม่กันสารอง ณ สิ้นไตรมาส 3 ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 2.89% ของสินเชื่อรวม
Doing Business 2017 จัดให้ประเทศไทยมีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ในลาดับที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก
ยอดขายรถยนต์ในเดือน ก.ย. มีจานวนทั้งสิน้ 63,641 คัน เพิ่มขึ้น 2.9%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.

สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ รำยงำนว่ำ ยอดการส่งออกของไทยในเดือน ก.ย. มีมูลค่าทั้งสิ้น 19,460
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 3.4% (yoy) โดยเป็นกำรขยำยตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลมำจำกตลำดส่งออกสำคัญของไทยยังคง
ขยำยตัวได้ดีในเกือบทุกตลำด โดยเฉพำะตลำดสหภำพยุโรป จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่มีกำรขยำยตัวในเกณฑ์ดี (ยกเว้นตะวันออกกลำงที่ยังหดตัว
ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจำกกำรขยำยตัวของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอุปกรณ์กึ่งตัวนำทรำนซิสเตอร์/ไดโอด ที่ขยำยตัวในระดับสูง
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ และสินค้ำเกษตรสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นทั้งรำคำและปริมำณ ส่วนยอดกำรนำเข้ำมีมูลค่ำ
16,914 ล้ำนดอลำร์สหรัฐฯ ขยำยตัว 5.57% (yoy) ส่งผลให้ดุลกำรค้ำเดือน ก.ย. เกินดุลทั้งสิ้น 2,546 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นกำรเกินดุล
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน ทำให้ช่วง 9 เดือนของปี 59 กำรส่งออกมีมูลค่ำ 160,468 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หดตัว 0.7% กำรนำเข้ำมีมูลค่ำ
142,538 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หดตัว 7.3% และดุลกำรค้ำเกินดุล 17,930 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท. รำยงำนว่ำ ณ สิ้นเดือน ก.ย. ระบบธนาคารพาณิชย์มียอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่
ยังไม่กันสารอง (Gross NPL) อยู่ที่ 3.94 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.89% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำที่มี 3.74 แสนล้ำนบำท
คิดเป็น 2.72% ทั้งนี้ภำพรวมเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสินเชื่อหลัก ยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ สะท้อนว่ำคุณภำพสินเชื่อได้รับแรงกดดั นจำกภำวะ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และเป็นกำรฟื้นตัวที่กระจุกตัว อยู่ในบำงภำคส่วน, ธนำคำรโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่ำ รายงาน
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2017) ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับ
คะแนนจำกรำยงำน Doing Business 2017 เพิ่มขึ้นจำก 71.65 คะแนน ในปี 2016 เป็น 72.53 คะแนนในปี 2017, บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด รำยงำนว่ำ ในเดือน ก.ย. มียอดขายรถยนต์จานวนทั้งสิ้น 63,641 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% โดยแบ่งเป็น รถยนต์นั่ง 25,641 คัน
เพิ่มขึ้น 13.6% รถเพื่อกำรพำณิชย์ 38,000 คัน ลดลง -3.3%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค. แนวโน้มช่วง
ต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทมีการปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากตัวเลขการส่งออกที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์
ไว้ และกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์จนปิดตลาดในระดับเดียวกันกับค่าเงินบาทที่เปิดตลาดในต้นสัปดาห์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ประมาณการเบื้องต้นสาหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาส
3 อยู่ที่ระดับ 2.9% และยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 3.1%
 ประเทศจีน: ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคในเดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 117.1
 ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 2.1% (yoy), ยอดการส่งออกในเดือน ก.ย. ปรับตัว
ลดลง 6.9% (yoy)
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นสาหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาส 3 อยู่ที่ระดับ 2.9% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 2.5% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดการส่งออก และ
ยอดการลงทุนด้านสินค้าคงคลัง, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 3.1% มาอยู่ที่ระดับ 593,000 หน่วย, ยอดคาสั่งซื้อสินค้าทุน (รวม
รถยนต์และเครื่องจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับทหาร) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 1.2% หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 เดือนติดต่อกัน
ประเทศจีน: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ต.ค. ปรับเพิ่มตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 117.1 จากระดับ 115.2 ในเดือน ก.ย. สูงสุดใน
รอบ 6 เดือน ด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายของคนทั่วไปที่เร่งตัวขึ้น
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง
2.1% (yoy) เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศทาให้การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคลดลง, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานว่า ยอดการ
ส่งออกในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 6.9% (yoy) ซึ่งปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 เนื่องจากเงินเยนแข็งค่าเพิ่มขึ้น
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. ที่ระดับ 48.70 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.15 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.4%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค. ทั้งนีส้ ัญญาน้ามันดิบปรับตัวลดลงหลังจากการประชุมระหว่างกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกที่
ไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับการปรับลดกาลังการผลิต ซึ่งอิหร่านได้คัดค้านแผนการปรับลดกาลังการผลิตของโอเปก เนื่องจากอิรักและอิหร่าน
ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับข้อมูลการผลิตน้ามันของโอเปก โดยอิหร่านระบุว่าโอเปกประเมินตัวเลขการผลิตน้ามันของอิหร่านต่าเกินไป

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคลเดือนก.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จดั การฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ต.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนเดือน ต.ค.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ต.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/2559, ดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค., อัตราการว่างงานของยูโรโซนเดือน ก.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุม
และแถลงมติอัตราดอกเบี้ย, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.
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