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กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า การส่งออกของไทยในเดือน ต.ค. ลดลง 4.2% yoy ส่วนการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 6.5% yoy ส่งผลให้มี
ยอดเกินดุลการค้าประมาณ 0.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่งออกของไทยกลับมาหดตัวอีกครั้ง หลังจากขยายตัวได้ 6.5% และ 3.4% 
ในเดือน ส.ค.และ ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการค้าโลกที่ขยายตัวต่่า และฐานของปีก่อนทีอ่ยู่ในระดับสูง, นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ยัง
แถลงว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป (CPI) ในเดือน พ.ย.อยู่ท่ี 106.79 เพ่ิมขึ้น 0.60% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 
8 ติดต่อกัน ส่าหรับในช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ท่ี 0.10% และกระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้จะ
อยู่ในกรอบ 0.0-1.0% และคาดว่าปีหน้า อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5-2.0% 

ส่านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค. เพ่ิมขึ้น 0.1% จากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน และนับเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลเชิงบวกต่อ MPI ในเดือน ต.ค. ได้แก่ เครื่องส่าอาง, เคมีภัณฑ์, 
น้่ามันปิโตรเลียม รวมถึงเครื่องปรับอากาศและช้ินส่วน ส่าหรับในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ MPI ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
โดย สศอ.คาดว่า MPI ทั้งปี 59 จะเพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อน ส่วนในปี 60 สศอ. คาดว่า MPI จะขยายตัว 1.0% ในขณะเดียวกัน สศอ.ได้ระบุว่า 
อัตราการใช้ก าลังการผลิตในเดือน ต.ค. อยู่ท่ี 65.40% ลดลงจากระดับ 65.46% ในเดือน ก.ย. 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในเดือน ธ.ค. โดยให้น่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยว และค่าที่พักในโรงแรมในระหว่างวันท่ี 1-31 ธ.ค. ตามจ่านวนที่จ่ายจริง มาหักลดหย่อนเงินได้ในการค่านวณภาษีได้ไม่
เกิน 15,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการลดภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ซึ่งเดิมก่าหนดวงเงินลดหย่อนไว้ที่ 15,000 บาท ก็จะท่าให้มี
วงเงินลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในปีนี้รวม 30,000 บาท, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย ณ 
สิ้นเดือน ต.ค. มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 2,474 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินทุนยังคงไหลออกแต่เร่ิมชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้ามูลค่า 1,839 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ เงินทุนไหลออกสุทธิรวม 11,375 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยมีปัจจัยจากประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และผลการประชุมของกลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกน้่ามัน (โอเปก) ส่งผลให้ท้ายสัปดาห์ค่าเงินแข็งค่าเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการเทขายดอลลาร์เพื่อท่าก่าไร  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2559 ปีที่ 5 ฉบับที ่231 ประจ าวันที ่6 ธันวาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 การส่งออกของไทยในเดือน ต.ค. ลดลง 4.2% yoy ส่วนการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 6.5% ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้าประมาณ 
0.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย.อยู่ท่ี 106.79 เพ่ิมขึน้ 0.60% yoy 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค. เพ่ิมขึ้น 0.1% yoy ในขณะที่อัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ท่ี 65.40% 

 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศในเดือน ธ.ค. มูลค่าไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3/59 (ประมาณการคร้ังที่ 2) 
ขยายตัวที่ระดับ 3.2% โดยได้จากแรงหนุนของการส่งออก และการใช้จ่ายของผู้บริโภค, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าตัวเลขการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 178,000 ต าแหน่งในเดือน พ.ย. ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.6% 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. อยู่ท่ีระดับ 51.7 เพิ่มขึ้นจากเดือน 
ต.ค.ที่ระดับ 51.2 ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ย. อยู่ท่ีระดับ 54.7 เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค.ที่ระดับ 54.0 

ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมผู้ค้ายานยนต์ของญี่ปุ่นรายงานว่ายอดขายรถยนต์ประจ าเดือน พ.ย.เพ่ิมขึ้น 7.4% yoy, กระทรวงการคลัง
ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า การลงทุนของกลุ่มบริษัทในญี่ปุ่นได้ปรับตัวลดลง 1.3% ซึ่งปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ไตรมาส เนื่องจากภาคธุรกิจ
ได้ชะลอการลงทุน, กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.1% 
ในเตือน ต.ค. โดยท าสถิติปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกัน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 12.11% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. ที่ระดับ 51.68 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้ น 5.62 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 12.11% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.  โดยราคาน้ ามัน WTI ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วันท าการ หลังจากกลุ่มโอเปก
สามารถบรรลุข้อตกลงลดก าลังการผลิต 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน สู่ระดับ 32.5 ล้านบาร์เรล/วัน ในการประชุมเมื่อวันพุธ (30 พ.ย.) ที่ผ่านมา โดย
การลดก าลังการผลิตครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 51 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน ม.ค. 60 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-9 ธันวาคม 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดการส่งออก การน าเข้า และดุลการค้าเดือนต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
เดือน พ.ย., ยอดการสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ต.ค. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ย., ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ย., 
ยอดการส่งออก การน าเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ย. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดัการฝา่ยจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค., ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที ่3/59, ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย., ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที ่3/59 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: จีดีพีประจ าไตรมาสที่ 3/59 (ประมาณการคร้ังที่ 2) ขยายตัวที่ระดับ 3.2%, ตัวเลขการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 178,000 ต าแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.6% ในเดือน พ.ย. 

 ประเทศจีน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการอยู่ท่ีระดับ 51.7 และ 54.7 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายรถยนต์ประจ าเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 7.4%, การลงทุนของกลุ่มบริษัทในญี่ปุ่นได้ปรับตัวลดลง 
1.3%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.1% ในเตือน ต.ค. 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 12.11% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


