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ช่วงวันที่ 9-13 ม.ค. 60

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนี SMEส่งสัญญาณฟื้นตัวแต่หว่ งสภาพคล่อง
นาท่วมใต้สูญ2หมื่นล.
เผยกาลังซือลดฉุดยอดใช้บัตร
กกร.ปรับเป้าส่งออกปี 60 โต 1-3%
ทีทีเอเอ ประเมินแนวโน้มคนไทยเที่ยวต่างประเทศปีนีเพิ่มขึน 5% แตะ 7.5 ล้านคน

นายธนวรรธน์ พลวิ ชั ย ผู้ อ านวยการศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย รายงานว่ า ดั ช นี
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ไตรมาส 4 ปี 59 อยู่ที่ 48.4 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาส 3 และ
คาดว่าจะปรับเพิ่มเป็น 48.6 ในไตรมาสแรกปีนี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนียังต่่ากว่าระดับ 50 สะท้อนว่า เอสเอ็มอี ยังคงมองสถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบันว่ายังมีปัจจัยเสี่ยง ท่าให้เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ จะให้ความส่าคัญกับการแก้ปัญหาสภาพคล่อง รองมาคือการลดต้นทุน การจัดกิจ กรรมการ
ขาย และท่าการตลาดเชิงรุก การขยายตลาดและขยายช่องทางการจ่าหน่าย ท่าตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์ และยังเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในปีนี้
หากเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งการส่งออก ภาวะเศรษฐกิจโลก และไม่มีภัยพิบัติ และยังเปิดเผยว่า ผลสารวจความเสียหายของสถานการณ์นาท่วมใน
ภาคใต้ โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 2.23 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายจากภาคเกษตร 8,100 ล้าน
บาท ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 1.08 หมื่นล้านบาท และโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ทางรถไฟ สะพานและบ้านเรือน) 3,405 ล้านบาท ท่าให้จีดีพี
ภาคใต้ลดลง 1.2% จากเดิมที่คาดว่าปีนี้จีดีพีภ าคใต้จะขยายตัว 3.2% และส่งผลให้จีดีพีของประเทศลดลง 0.1% ธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่ม ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึง 64.1% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด หรือประมาณ 1.21 หมื่นล้านบาท ขณะที่ผู้ประกอบการราย
ใหญ่ได้รับความเสียหายประมาณ 12.1% หรือประมาณ 2,300 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบทางอ้อมในเรื่องของการขนส่งโลจิส ติกส์
และซัพพลายเชน, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชีกาลังซือครัวเรือนหด ทาธุรกิจบัตรเครดิตแผ่ว เผยยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตโดยรวม
เพิ่มขึ้นแค่ 2.55 พันล้านบาท พบการเพิ่มขึ้นของยอดใช้จ่ายในประเทศน้อยกว่าใช้จ่ายในต่างประเทศและใกล้เคียงเบิกเงินสดล่วงหน้า แต่ยอด
ขอสินเชื่อและจ่านวนบัตรยังทะยานต่อ ด้านธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. มองแนวโน้ม เศรษฐกิจปี
2560 ดีขึน เนื่องจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องจากราคาน้่ามันและราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ปรับเพิ่มขึ้น . จึงได้มีการปรับคาดการณ์
การส่งออกปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1-3 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวในกรอบร้อยละ 0-2 และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ กกร.
คาดว่าจีดีพีในปีนี้จะขยายตัวได้ ร้อยละ 3.5-4, ทีทีเอเอ ประเมินแนวโน้มคนไทยเที่ยวต่างประเทศปีนีเพิ่มขึน 5% แตะ 7.5 ล้านคน จาก
แนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจสายการบินที่แข่งขันการเปิดจุดบินใหม่ออกสู่ต่ างประเทศ
โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่่า และการแข่งขันด้านราคาที่เกิดขึ้น
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ประเทศสหรัฐ : ดัชนีราคานาเข้าดีดตัวขึนในเดือนธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมพุ่งขึน 7.4 จุด
ประเทศอังกฤษ : หนีภาคครัวเรือนของอังกฤษพุ่งขึนในช่วงปี 2559
ประเทศจีน : การส่งออกในเดือนธ.ค. 59 ลดลง 6.1%, ยอดขายรถยนต์เดือนธ.ค.เพิ่มขึน 9.5% เมื่อเทียบรายปี
ประเทศญี่ปุ่น : ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งขึนจากปีที่ผ่านมา 28.0%, ยอดขายรถนาเข้า ซึ่งรวมถึงรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศ
โดยผู้ผลิตญี่ปุ่นนัน ปรับตัวขึน 4.6% ในปี 59 เ

ประเทศสหรัฐ: ดัชนีราคานาเข้าดีดตัวขึนในเดือนธ.ค. โดยปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากร่วงลง 0.2% ในเดือนพ.ย.,
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมพุ่งขึน 7.4 จุด สู่ระดับ 105.8 ในเดือนธ.ค.
สหราชอาณาจักร: สภาสหภาพการค้าของอังกฤษ (TUC) เปิดเผยหนีภาคครัวเรือนของอังกฤษพุ่งขึนในช่วงปี 59 แตะระดับสูงสุด
ใหม่ที่ร ะดับเฉลี่ย 12,877 ปอนด์ (15,900 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อ 1 ครัวเรือนในช่วงไตรมาส 3 ของปี 59 ซึ่ง มากกว่าระดับเฉลี่ยของช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว 1,117 ปอนด์ (1,375 ดอลลาร์) และเป็นการขยายตัวเทียบรายปีในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 40
ประเทศจีน: ส่านักงานศุลกากรของจีนเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนธ.ค. 59 ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. ซึ่งขยายตัว
0.1% ส่วนด้านการน่าเข้าในเดือนธ.ค. สูงขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 6.7% ส่งผลให้สัดส่วนดุลการค้าของจีน ยอดเกินดุล
การค้าลดลงกว่าที่คาดไว้ คิดเป็นมูลค่า 4.082 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, สมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) รายงานยอดขาย
รถยนต์เดือนธ.ค.เพิ่มขึน 9.5% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.06 ล้านคัน
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งขึนจากปีที่ผ่านมา 28.0% สู่ระดับ 1.42 ล้านล้าน
เยน (1.234 หมื่นล้านดอลลาร์) , สมาคมผู้น่าเข้ายานยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถนาเข้า ซึ่งรวมถึงรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศโดยผู้ผลิต
ญี่ปุ่นนัน ปรับตัวขึน 4.6% ในปี 59 เทียบรายปี แตะที่ 343,673 คัน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.40 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ม.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทช่วงสัปดาห์นี้แข็งค่าต่อเนื่องตามภูมิภาค หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเพราะตลาดผิดคาดที่ไม่ได้เห็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรัฐออกมาให้รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแถลงข่าวครั้งแรก
ราคานามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. ที่ระดับ 52.37 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ม.ค. เนื่องจากส่านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผย สต็อก
น้่ามันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 483.1 ล้านบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี (16-20 ม.ค.60)
 สหรัฐ : : ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดนิวยอร์ก, ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนม.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค., การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้ก่าลังการผลิตเดือนธ.ค.
 อียู : ดุลการค้าเดือนพ.ย.
 อังกฤษ : อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค.
 ญี่ปุ่น : ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย., อัตราการใช้ก่าลังการ
ผลิตเดือนพ.ย.
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