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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 234 ประจาวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ช่วงวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี
 หอการค้าไทย คาดว่ามาตรการจัดทางบประมาณเพิ่มเติมลงสู่กลุม่ จังหวัด มูลค่า 1 แสนล้านบาท จะช่วยหนุนเศรษฐกิจ
ในปี 60 ให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 0.5% เป็น 4.0-4.5%
 ธนาคารโลก ปรับคาดการณ์ GDP ไทยปี 60 ขยายตัวเพิ่มเป็น 3.2% จากเดิม 3.1%
 ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ย. อยู่ที่ระดับ 87.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 86.5 ในเดือน ต.ค. (สูงสุดในรอบ 20 เดือน)
 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.04% ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง 3.35%
ส่งผลทาให้ดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวลดลง 0.41%
 สทท. คาดว่าในปี 60 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจานวน 33.7-34.4 ล้านคน
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยคงคาดการณ์
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 59 และ 60 ในระดับใกล้เคียงกันที่ 3.2% และมองว่าความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ
โน้มไปด้านต่่าและมีความไม่นอนมากขึ้น, ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป้าหมายนโยบายการเงินประจ่าปี 60 ซึ่งก่าหนดกรอบอัตราเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยทั้งปี 60 ไว้ทรี่ ะดับ 2.5% +/- 1.5%, หอการค้าไทย คาดมาตรการจัดทางบประมาณเพิ่มเติมลงสู่กลุ่มจังหวัด มูลค่า 1 แสนล้านบาท
จะช่วยหนุนเศรษฐกิจปี 60 ให้โตเพิ่มขึ้นอีก 0.5% เป็น 4.0-4.5% จากทีค่ าดไว้เดิม 3.5-4.0% และจะช่วยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้
หันมาพึ่งการเติบโตจากภายในมากขึ้น, ธนาคารโลก ปรับคาดการณ์ GDP ไทยปี 60 ขยายตัวเพิ่มเป็น 3.2% จากเดิม 3.1% เชื่อการส่งออก
ฟื้นโตราว 1% พร้อมแนะไทยปฏิรูปภาคบริการดันเศรษฐกิจโตได้ตามศักยภาพไม่ตา่ กว่า 4%
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ย. อยู่ที่ระดับ 87.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 86.5 ใน
เดือน ต.ค.59 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือน, ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.04% ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง 3.35% ส่งผลทา
ให้ดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวลดลง 0.41%, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คาดว่าในปี 60 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจานวน 33.7-34.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 32.5 ล้านคนในปี 59, กรมควบคุมโรค ออกมาตรการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงนี้มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทสัปดาห์นปี้ รับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเงินทุนไหลออก แต่อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าของเงินบาทนั้นเป็นไปตาม
ทิศทางเดียวกันกับค่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขประมาณการขั้นสุดท้ายของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
ประจาไตรมาสที่ 3/59 อยู่ที่ระดับ 3.5%, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย.ทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี,
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานดีดตัวขึ้น 0.9% ในเดือน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับ
98.2 ในเดือน ธ.ค.
 ประเทศจีน: สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตรา 6.5% ในปี 60
 ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1%, ประเทศญี่ปุ่นมียอดเกินดุล
การค้ามูลค่า 1.30 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนพ.ย.
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการขั้นสุดท้ายของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาสที่ 3/59 อยู่ที่ระดับ 3.5% โดยสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 3.2% จากแรงหนุนของการ
ส่งออก และการใช้จ่ายของผู้บริโภค, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย.ทะยาน
แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี เนื่องจากผู้ซื้อได้เร่งซื้อบ้าน เพราะคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเพิ่มสูงขึ้นในปีหน้า, กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้การใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ดีดตัวขึ้น 0.9% ในเดือน พ.ย. หลังเพิ่มขึ้น 0.4% ใน
เดือน ต.ค., มหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับ 98.2 ในเดือน ธ.ค. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 98.0 รวมทั้งสูงกว่าระดับ 93.8 ในเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตรา 6.5% ในปี 60 โดย CASS คาดว่า
เศรษฐกิจจะขยายตัว 6.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 60 และจะขยายตัว 6.4% ในช่วงครึ่งหลังของปี 60
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% โดยระบุว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงอยู่
ในทิศทางของการฟื้นตัว, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้ามู ลค่า 1.30 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือน
พ.ย. และเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. ที่ระดับ 53.02 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.12 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 ธันวาคม 2559)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ย., ดุลการค้าเดือน พ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย., อัตราว่างงานเดือน พ.ย., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน
พ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย.
 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขการส่งออก การน้าเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ย.
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