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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 227 ประจาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พฤษภาคม 2557








ช่วงวันที่ 31 ต.ค.-4พ.ย. 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) ปรับตัวลดลงเป็นครั้ง แรกในรอบ 4 เดือน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.6%
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (BSI) ปรับตัวลดลง
สรท.คาดส่งออกไทยปีนี้หดตัว -0.8% ถึง 0%
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติช่วยเหลือตามโครงการ 'จานายุ้งฉาง' ที่ตันละ 9,500 บาท
เอกชนเมินไม่พร้อมลงทุน

ผู้อำนวยกำรศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เปิดเผยว่ำ ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.
ปรับตัวลดลงจำกระดับ 63.4 สู่ระดับ 62 ดัชความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทาโดยรวมปรับตัวลดลงจากระดับ 68.6 สู่ระดับ 67.5 และดัชนี
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.7 สู่ระดับ 89.6 ทั้งนี้ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวปรับตัวลดลงเป็นครั้ง
แรกในรอบ 4 เดือน สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม(MPI) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 3.18% ใน
เดือน ส.ค. และเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน สศอ.ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า MPI ที่เพิ่มขึ้น ในเดือนก.ย. เป็นผลจาก การผลิตที่
เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ, เครื่องปรับอากาศ, เซมิคอนดัคเตอร์และไอซี, เครื่องใช้ไฟฟ้า และเยื่อกระดาษ สาหรับในช่วง 9 เดือนแรก
ของปีนี้ MPI ปรับเพิ่มขึ้น 0.06% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สศอ.ระบุว่า อัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือนก.ย. อยู่ที่ 65.23% เพิ่มขึ้นจาก
64.42% ในเดือน ส.ค. ธนำคำรแห่งประเทศไทยเผยตัวเลขดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุน ในเดือนต.ค. 59 ดัชนีฯ ปรับลดลงจากเดือนก่อน จาก
ระดับ 50.3 มาอยู่ที่ ระดับ 49.2 ประธำนสภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สรท. ที่ประมาณการส่งออกมีการติดลบน้อยลงอยู่
ที่ ติดลบ 0.8% ถึงทรงตัว 0% หรือมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2.12 แสนล้านล้านเหรียญ จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะติดลบที่ 2% ซึ่งเป็นผลมา
จากภาพรวมการส่งออก 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย. 59) หดตัวลดลงที่ -0.65% โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.6 แสนล้านเหรียญ ขณะที่ตัวเลข
การส่งออกที่กลับมาเป็นบวกต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ในเดือน ส.ค. เติบโต 6.50% และในเดือน ก.ย.เติบโต 3.43% เป็นสิ่งที่ดีละเป็น
สัญญาณบวกที่ดีที่มีผลให้แนวโน้มภาคการส่งออกไทยในปีนี้และปีหน้ายังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คาดว่าการส่งออกในปี 2560 จะโตอยู่ที่ 0 - 1% โดยมี
ปัจจัยเสี่ยง อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจการเงินโลก เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ภัยสงครามและความเครียดทางการเมือง ปัญหาทะเลจีนใต้ และซีเรีย
ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จ ะเกิดขึ้น พร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยีให้ส อดรั บกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) มีมติช่วยเหลือตำมโครงกำร 'จำนำยุ้งฉำง' ที่ตันละ 9,500
บาท พร้อมแจกแถมเงินสดอีกชุดใหญ่ทั้งเพิ่มค่า ยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท และเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพอีกตันละ
2,000 บาทรวมแล้วชาวนาจะได้เงินค่าจานายุ้งฉางตันละ 13,000 บาท ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) รำยงำนตัวเลขสินเชื่อ และกำรระดม
ทุนในไตรมำสที่ 3 ปี 59 พบว่าโดยรวมชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยพิเศษที่ปริมาณสินเชื่อใหม่ของบริษัทโฮลดิ้ง
ชะลอลงหลังมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเข้าซื้อกิจการในไตรมาสก่อนหายไป และเปลี่ยนเป็นการทยอยคืนเงินกู้กลับคืนผ่านการออกตรา
สารหนี้ของบริษัท ทาให้การระดมทุนผ่านตราสารทุนและตราสารหนี้เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่การขยายตัวผ่านสินเชื่อชะลอตัวต่อเนื่อง
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ประเทศสหรัฐ : การใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือน ก.ย. น้าหนักสัดส่วนประมาณ 70% ของ GDP สหรัฐ ได้เพิม่ ขึ้น 0.5%
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ใน 19 ประเทศที่ใช้ยูโร เพิ่มขึ้น 0.3%
ประเทศอังกฤษ : ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของอังกฤษในปีนี้ สู่ระดับ 2.2%
ประเทศญี่ปุ่น : ดัชนีความเชือ่ มั่นผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นปรับตัวลดลงในเดือนต.ค.
ประเทศจีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 51.2, ภาคบริการเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 54.0

ประเทศสหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือน ก.ย. น้าหนักสัดส่วนประมาณ 70% ของ GDP เพิ่มขึ้น
0.5% จากเดือนก่อนหน้าเทียบกับตัวเลขที่ปรับใหม่เป็นลดลง 0.1% ในเดือน ส.ค.
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : สานักงานสถิติของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ใน 19 ประเทศที่ใช้
ยูโร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายไตรมาสในไตรมาสเดือนก.ค.-ก.ย. ซึ่งเท่ากับในไตรมาส 2 เมื่อเทียบรายปี จีดีพีเพิ่มขึ้น 1.6% ซึ่งเท่ากับในไตร
มาส 2, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับในเดือนต.ค. ปีก่อนหน้า
ประเทศจีน : สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ
51.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.ที่ระดับ 50.4, ภาคบริการเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 54.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.ที่ระดับ 53.7
ประเทศอังกฤษ: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของ
อังกฤษในปีนี้ สู่ระดับ 2.2% เพิ่มขึ้น 0.2% และปรับเพิ่มคาดการณ์จีดีพีของปี 2017 สู่ระดับ 1.4% เพิ่มขึ้น 0.6% จากการประเมินในเดือน
ส.ค. โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของครัวเรือน และตลาดที่อยู่อาศัยที่ฟื้นตัว , เพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษในปี 2017 เพิ่มขึ้น
0.7% สู่ระดับ 2.7% โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของปอนด์ หลังการทาประชามติ Brexit
ประเทศญี่ปุ่น: สานักงานคณะรัฐมนตรี ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นปรับตัวลดลงในเดือนต.ค. โดย
ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้น ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป ลดลง 0.7 จุด แตะที่ 42.3 สาหรับดัชนีชีวิตความเป็นอยู่ลดลง 0.6% แตะที่ 41.4
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่า นมาปิดที่ระดับ 34.98/35.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.
แนวโน้มช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทยังคงปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่
ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าวันที่ 8 พ.ย. และในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นั้นคาดว่า กนง.
จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิมที่ 1.50%
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน การส่งมอบเดือน ธ.ค. 59 ปิดตลาดเมื่อ
วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. ที่ระดับ 44.70 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับลดลง 4.63 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 9.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์
ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนม.ค. จากแท่นขุดเจาะน้ามันที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่แล้ว มีจานวนเพิ่มขึ้น
9 แท่น สู่ระดับ 450 แท่น แต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 572 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 ก.ย. 59)






สหรัฐ : ดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือนต.ค.
อียู : ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.
อังกฤษ : การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย., ดุลการค้าเดือนก.ย.
ญี่ปุ่น : ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย.
จีน : ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค., ส่งออก นาเข้า และดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)/ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.
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