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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

พาณิชย์ดันเป้าส่งออกปี 60 โต 3%
ยอดกู้นาโนไฟแนนซ์อืด 2 ปีทาได้แค่ 1,059 ล้าน
ส.อ.ท. มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้โตกว่าปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.5-4%
"ท่องเที่ยวไทย" ประสานเสียง มั่นใจปี 60 สดใส-ทัวร์ริสต์ต่างชาติพุ่ง 35 ล้านคน และสร้างรายได้กว่า 1.8 ล้านล้านบาท
ลดภาษี-ช้อปช่วยชาติ'สิ้นปีเที่ยวไทย 4 วัน (31 ธ.ค.59- 3 ม.ค.60) สะพัดแตะ 3 หมื่นล้านบาท
ส.อ.ท. ชี้อุตฯ เครื่องมือแพทย์สุขภาพปี 60 โต 10 - 15% มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการตั้งเป้าผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 3%
จากปี 2559 ภายใต้สมมติฐานค่าเงินบาทเฉลี่ยที่ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ามันเฉลี่ยที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส้าหรับปัจจัย
สนับสนุน ได้แก่ ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากกลุ่มประเทศ Emerging Market, ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนจาก
การลดก้าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC, ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ทังการดึงดูดการเข้ามาลงทุนของต่างชาติตามนโยบาย New SCurve และ Eastern Economic Corridor การสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs/Startup ด้านต่างๆ ส่วนปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ค่าเงินบาทมีความผัน
ผวน จากการขึนอัตราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ, ความไม่แน่นอนของนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ และผลกระทบจาก
กรณี BREXIT ผลกระทบจากการลงประชามติรัฐธรรมนูญและปัญหาหนีสาธารณะในอิตาลี การเลือกตังในฝรั่งเศสและเยอรมนี สถานการณ์
การเงินของยุโรปและจีน อีกทังมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาทิ การเก็บภาษี VAT สินค้าน้าเข้าอัตรา 10% ของลาว และการ
เตรียมจะขึนภาษี VAT ของญี่ปุ่นจาก 8% เป็น 10% ใน 2562 และมาตรการจ้ากัดการปล่อยก๊าซ CO (CAF) ของตะวันออกกลาง เป็นต้น ,
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (นาโนไฟแนนซ์) ในเดือน ต.ค. 59 ว่า มี
จานวนบัญชีผู้ใช้สินเชื่อรวม 4.24 หมื่นบัญชี เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มี 4,134บัญชี เพิ่มขึน 3.83 หมื่นบัญชี หรือ 926% ยอดสินเชื่อคง
ค้างรวม 1,059 ล้านบาท เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนมียอดสินเชื่อ 74 ล้านบาท เพิ่มขึน 985 ล้านบาท หรือ 1,331% เฉลี่ยแล้วได้กู้ประมาณ
2 หมื่นบาท/ราย แม้อัตราการโตจะสูงแต่ยอดสินเชื่อรวมยังต่้า ทั งที่โครงการด้าเนินมา 2 ปีแล้ว,ส.อ.ท.มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้โตกว่าปีที่ผ่าน
มา อยู่ที่ 3.5-4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนทังจากเศรษฐกิจในประเทศที่การซือเริ่มฟื้นตัวจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึน และตลาด
ต่างประเทศก็มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึนเช่นกัน และในปีนีเศรษฐกิจไทยยังได้รับปัจจัยการโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานภาครัฐที่จะส่งผล ท้าให้
เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึนมากกว่าปีที่ผ่านมา ปัจจัยเสี่ยงในปีนีคือ ปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ แนวโน้มนโยบายใหม่ ๆ จากต่างประเทศที่จะ
เข้ามา เช่น นโยบายใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่สหภาพยุโรปหลายประเทศจะมีการเลือกตัง, ททท. สทท. และ ทีเอชเอ คาดการณ์กันว่า
ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดจีนที่เชื่อกันว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ก่อนตรุษจีนปีนี ทังนี ททท.วาง
เป้าต่างชาติโต 10% เพิ่มขึนจากเป้าหมายการเติบโตเดิมที่วางไว้ 8% โดยจะเน้นขายสินค้าท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า โล
คอล เอ็กซ์พีเรียนส์ ด้านทีเอชเอคาดว่าจะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยที่ 75% ใกล้เคียงกับปี 59 และสามารถเพิ่มราคาห้องพักได้ แต่ไม่เกิน 10% เพราะ
ยังไม่เห็นปัจจัยเสี่ยงรุนแรงที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ , 'ลดภาษี-ชอปช่วยชาติ'สิ้นปีเที่ยวไทย 4 วัน (31 ธ.ค.59- 3 ม.ค.60) สะพัดแตะ 3
หมื่นล. เพิ่มขึน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.69% ส่งผลสร้างรายได้ตลอดปี 59 รวมกว่า 2.51 ล้านล้านบาท สูงเกินเป้า 4% พบนักท่องเที่ยว
อิสราเอลกระเป๋าหนักสุดจ่ายเฉียด 9 หมื่นบาทต่อทริป ส่วนสวีเดนพักนานสุด 19.41 วัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตในประเทศ มาจากมาตรการ
ของรัฐบาล ส่วนการเติบโตของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ เที่ยวบิน เช่าเหมาล้าและเที่ยวบินพิเศษช่วงปีใหม่ พบว่ามีการเดินทางมากที่สุดเป็น 3
อันดับแรกคือกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ นอกจากนียังมีปัจจัยด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรัสเซียมีการขยายตัวสูงสุดถึง 24%, ส.อ.ท.ชี้อุตฯ เครื่องมือแพทย์สุขภาพปี 60 โต 10 - 15% มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท
เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน ซึ่งค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในกลุ่มคนผู้สูงอายุจะสูงกว่าคนวัยท้างาน รวมถึงประชาชน
จะหันมาดูแลสุขภาพมากขึน ท้าให้การเติบโตอุตฯ เครื่องมือแพทย์และสุขภาพจะเพิ่มสูงขึนทุกปี
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : ดัชนีภาคบริการของ ISM มีการขยายตัวที่ระดับ 57.2 ในเดือนธ.ค., ยอดขายรถใหม่ในสหรัฐปี 2559 ขยายตัว
เพิ่มขึ้น 0.4%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขยายตัวสู่ระดับ 54.3 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน
 สหภาพยุโรป: อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนพุ่งขึ้น 1.1% ในเดือนธ.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2013
 สหราชอาณาจักร: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค. ขยายตัวสู่ระดับ 56.1 สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2014
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนธ.ค.ขยายตัวที่ระดับ 54.5 ชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: ฐานเงินของญี่ปนุ่ ในปี 59 ทาสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 10, ยอดขายรถยนต์ใหม่ของญี่ปุ่นในปี 59 ปรับตัวลดลง
1.5%, อัตราค่าจ้างที่แท้จริง (real wage) ปรับตัวลดลง 0.2% ในเดือนพ.ย.
ประเทศสหรัฐ: ผลส้ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของ ISM มีการขยายตัวที่ระดับ
57.2 ในเดือนธ.ค. ทรงตัวจากเดือนพ.ย., ยอดขายรถใหม่ในสหรัฐปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.4% จากปีก่อนหน้า แตะที่ 17,550,351 คัน,
มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ขยายตัวสู่ระดับ 54.3 ในเดือนธ.ค. ซึ่ง เป็นระดับสูงสุดในรอบ 21
เดือน
สหภาพยุโรป: ส้านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนพุ่งขึ้น 1.1% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับ
สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2013 จากระดับ 0.6% ในเดือนพ.ย.
สหราชอาณาจักร: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.ของสหราชอาณาจักร ขยายตัวสู่ระดับ 56.1 ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2014 จากระดับ 53.6 ในเดือนพ.ย.
ประเทศจีน: ส้านักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนธ.ค.ขยายตัวที่ระดับ
54.5 ชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย.ซึ่งขยายตัวที่ระดับ 54.7
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยฐานเงินของญี่ปุ่นในปี 59 ทาสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 10 โดย ณ สินเดือนธ.ค.
59 ฐานเงินปรับตัวสูงขึน 22.8% จากปี 2558 สู่ระดับ 437.43 ล้านล้านเยน (3.75 ล้านล้านดอลลาร์), สมาคมผู้ค้ารถยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขาย
รถยนต์ใหม่ของญี่ปุ่นในปี 59 ปรับตัวลดลง 1.5% เทียบกับปีก่อนหน้า สู่ระดับ 4,970,260 คัน, กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
เปิดเผยอัตราค่าจ้างที่แท้จริง (real wage) ปรับตัวลดลง 0.2% ในเดือนพ.ย.
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.69 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทช่วงสัปดาห์นีแข็งค่าต่อเนื่องตามภูมิภาค หลังมีแรงเทขายดอลลาร์เพื่อท้าก้าไรประกอบกับจีนมีการแทรกแซงค่าเงินหยวนไม่ให้อ่ อน
ค่า

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 ม.ค. 60)





สหรัฐ : ดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือนธ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ย.
อียู : อัตราว่างงานเดือนพ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.
จีน : ยอดขายรถยนต์เดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)/ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค., ยอดปล่อยกู้ใหม่ในสกุลหยวนเดือนธ.ค.
ญีป่ นุ่ : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค., ทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดือนธ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย., ยอดสั่งซือเครื่องจักร
เดือนธ.ค.
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