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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 21 - 25 พ.ย. 2559

ปีที่ 5 ฉบับที่ 230 ประจาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

 เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ขยายตัว 3.2% (YoY) สภาพัฒน์คาดการณ์ว่าจีดีพีในปี 59 จะขยายตัว 3.2% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี
2560 จะเติบโตในช่วง 3.0-4.0%
 กอบกาญจน์ระดมเว้นวีซ่า เร่งดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย ปิ๊งไอเดียให้จีนได้ยาว 10 ปี
 สอท. เผย ดัชนีเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (TISI) เดือน ต.ค. สูงสุดในรอบ 7 เดือน
 ส่งออกต.ค.ติดลบ4.2%ปี'60 เสี่ยงสูงไม่ฟื้นตัว
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) เผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 3/59
เติบโต 3.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.6% จากไตรมาสก่อนหน้า สภาพัฒน์ยังคงตัวเลขการเติบโตของจีดีพี ในไตรมาส 2/59
ไว้ที่ 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/59 ได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐ ที่ยัง
ขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกกลับมาขยายตัวได้ครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส อย่างไรก็ตามการเติบโตของจีดีพีในไตรมาส 3/59 ที่ชะลอลง
จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลง รวมทั้งการลงทุนภาครัฐก็ขยายตัวลดลงเช่นกัน สภาพัฒน์
คาดการณ์ด้วยว่าจีดีพีในปี 59 จะขยายตัว 3.2% จากเดิมคาดไว้ในกรอบ 3.0-3.5% โดยสภาพัฒน์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกปีนี้เป็น
ขยายตัว 0.0% จากเดิมคาดลดลง 1.9% สาหรับในปี 60 สภาพัฒน์คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในช่วง 3.0 -4.0% ขณะที่การส่งออกจะ
ขยายตัวได้ 2.4% กอบกาญจน์ระดมเว้นวีซ่า เร่งดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย ปิ๊งไอเดียให้จีนได้ยาว 10 ปี เพื่อดึงดูดให้เดินทางมาเที่ยวไทยมาก
ยิ่งขึ้น แต่ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ อย่างไรก็ตามในระยะสั้นเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ทาวีซ่าเข้าประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวจีน ไต้หวัน อินเดีย ที่จะเดินทางเข้ามาไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันที่ 28 ม.ค. 60 ซึ่งถือเป็นยาแรง
ที่มาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) สอท.เผย ดัชนีเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (TISI) เดือน ต.ค. สูงสุดใน
รอบ 7 เดือน อยู่ที่ระดับ 86.5 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 84.8 เหตุเข้าสู่ช่วงเทศกาลจับจ่าย คาสั่งซื้อเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ ด้านออมสินเปิดผล
สารวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ส่งสัญญาณดีขึ้น ประชาชนระดับฐานรากมั่นใจ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองมากขึ้น หวังมาตรการ
รัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนล่วงหน้าอยู่ที่ระดับ 102.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 102.4 ในเดือน
กันยายนสูงสุดในรอบ 11 เดือนนับตั้งแต่ธันวาคม 58 เพราะคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการลงทุนของรัฐ รวมถึงราคา
สินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยเดือน ต.ค. 2559 มีมูลค่า 1.77 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐ ติดลบ 4.2% ซึ่งเป็นการกลับมาติดลบอีกครั้งในรอบ 2 เดือน เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน และเศรษฐกิจคู่ค้าในหลาย
ประเทศชะลอตัว รวมถึงรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ทาให้เกิดการชะลอสั่งซื้อสินค้า ขณะที่ราคาน้ามันที่ยังทรงตัวต่าและค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อความสามารถด้านขีดการแข่งขันส่งออก ขณะที่ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การส่งออกใน
เดือน ต.ค. 2559 มีโอกาสติดลบสูง เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นการส่งออก โดยคาดว่ามูลค่าส่งออกในช่วง 3 เดือนสุดท้าย (ต.ค.ธ.ค.) เฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือไตรมาสสุดท้ายการส่งออกจะขยายตัว 0% ส่งผลให้การส่งออกทั้งปี 2559 ติดลบประมาณ
0.5% ซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องจากปี 2558 สาหรับปี 2560 สรท.มองว่าสถานการณ์ใกล้เคียงกับปี 2559 มูลค่าการส่งออกเท่ากับปีนี้ หรือ
ขยายตัว 0% เท่านั้น เนื่องจากปีหน้าจะมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องมาตรการทางการค้าหลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตาแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่ง จะมีมาตรการกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากเครือสหราชอาณาจักรโหวตออกจากสหภาพยุโรป (อียู)
หรือเบร็กซิต ก็จะเริ่มส่งผลกระทบในปีหน้า
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ประเทศสหรัฐ : ยอดขายบ้านในสหรัฐฯ สูงสุดในรอบ 9 ปีครึ่ง, ตัวเลขคนตกงานเพิ่มขึ้น 18,000 คน จากสัปดาห์ก่อน
ประเทศเยอรมัน : GDP ไตรมาส 3/59 ขยายตัว 0.2 % (YoY)
ประเทศอังกฤษ : เศรษฐกิจอังกฤษมีการขยายตัว 0.5% ในไตรมาส 3
ประเทศจีน : มูลค่าการค้าด้านการบริการระหว่างประเทศของจีนช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งถึง 21.4% (YOY)
ประเทศญี่ปุ่น : การส่งออกโดยรวมของญี่ปุ่นเดือน ต.ค. ร่วงลงเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน โดยลดลง 10.3%

ประเทศสหรัฐ: สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐประกาศ ยอดขายบ้านมือสองได้ ปรับขึ้น 2% ในเดือน ต.ค. จากเดือนก่อน
หน้า ส่งผลให้ยอดขายบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 5.6 ล้านหน่วยเมื่อคานวณเป็นรายปี สูงสุดในรอบมากกว่า 9 ปีครึ่ง เนื่องจากแนวโน้มสภาพตลาดแรงงานที่
ดีขึ้นและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านที่ต่า ทาให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่ งมีให้เลือกน้อยเพราะอุปสงค์ที่มีสูง และเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวม
ขยายตัวเร็วขึ้นในช่วงต้นของไตรมาส 4, กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศตัวเลขเบื้องต้นของชาวอเมริกันที่ตกงานและยื่นขอเงินช่วยเหลือ
สวัสดิการในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ย. ได้เพิ่มขึ้น 18,000 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้ามาอยู่ที่ 251,000 คน หลังปรับปัจจัยทางด้านฤดูกาล
ประเทศเยอรมัน: สานักงานสถิติแห่งชาติเยอรมันรายงาน GDP ไตรมาส 3/59 ขยายตัว 0.2 % (YoY) ตามคาดการณ์นักวิเคราะห์ โดย
ได้แรงหนุนจากการอุปโภคภาครัฐขยายตัว 1 % และการอุปโภคภาคครัวเรือนขยายตัว 0.4 % จากค่าจ้างแรงงานที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ IFO รายงาน
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมัน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 110.4 สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจเยอรมันยังขยายตัวดี
ประเทศอังกฤษ: สานักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจอังกฤษมีการขยายตัว 0.5% ในไตรมาส 3 โดยได้แรง
หนุนจากการส่งออก และการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเมื่อเทียบรายปี เศรษฐกิจอังกฤษมีการขยายตัว 2.3% สาหรับการลงทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น
0.9% และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.7% ในไตรมาส 3
ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า มูลค่าการค้าด้านการบริการระหว่างประเทศของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. มีการขยายตัว
อย่างแข็งแกร่งถึง 21.4% เทียบรายปี แตะที่ระดับ 3.8 ล้านล้านหยวน (5.603 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้แรงหนุนจากมาตรการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมบริการของรัฐบาล เพื่อยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการจ้างงาน
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่น ระบุว่า การส่งออกโดยรวมของญี่ปุ่นเดือน ต.ค. ร่วงลงเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน โดยลดลง
10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558มาอยู่ที่ 5.87 ล้านล้านเยน (ราว 1.88 ล้านล้านบาท) สาหรับการนาเข้าที่ลดน้อยลงด้วย เดือน ต.ค.ร่วง
ลง 16.5% มาอยู่ที่ 5.37 ล้านล้านเยน (ราว 1.72 ล้านล้านบาท) ส่วนใหญ่เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศซบเซา และราคาพลังงานโลกต่าลง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.67/69 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้คงปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินในสัปดาห์สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข
เศรษฐกิจที่น่าสนใจ เช่น GDP ไตรมาส 3/2016
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.66% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 59 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. ที่ระดับ 46.06 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.66% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. ทั้งนี้ราคาน้ามันในวันแรกปิดตลาดพุ่งสูงที่ระดับ 1.80 ดอลลาร์/บาร์เรล และค่อยๆ ปรับตัวลง
ตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากซาอุดิอาระเบียจะไม่เข้าร่วมการประชุมระหว่างโอเปกกับประเทศนอกกลุ่มโอเปกที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในวัน
จันทร์ที่จะถึงนี้ เพราะต้องการบรรลุข้อตกลงในกลุ่มโอเปกกันเองก่อน ซึ่ งข่าวนี้เป็นปัจจัยหลักที่ฉุดราคาน้ามันร่วงลง นอกจากนี้ การที่บริษัท ซาอุดิ
อารามโค จะเพิ่มการส่งมอบน้ามันไปยังลูกค้าในเอเชียในเดือนม.ค.ปีหน้า และการที่จีนนาเข้าน้ามันดิบเดือนต.ค. ในระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. ซึ่ง
เป็นปัจจัยลบต่อตลาด

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 พ.ย. - ธ.ค. 59)
 สหรัฐ : ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดดัลลัส , ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/59, การใช้จ่าย-รายได้ส่วน
บุคคลไตรมาส 3/59 และเดือนต.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย.จาก ADP, ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.จาก ISM, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค
 อียู : ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนพ.ย., ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม/ภาคบริการเดือนพ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย., ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นเดือนพ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
จากมาร์กิต, อัตราว่างงานเดือนต.ค.
 ประเทศอังกฤษ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก GfK, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากมาร์กิต
 ญี่ปุ่น : อัตราว่างงาน, การใช้จ่ายภาคครัวเรือน, ยอดค้าปลีก, การผลิตภาคอุตสาหกรรม (เดือนต.ค.), การใช้จ่ายด้านทุนใน Q3/59
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/บริการเดือนพ.ย.
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