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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

'คลัง'เพิ่มสวัสดิการคนจนขึ้นทะเบียนรอบใหม่เม.ย.นี้
ตั้งกองทุน2หมื่นล.หนุนSME ยึดตามแนวประชารัฐอุตฯเล็งนาร่อง9พื้นที่
เชื่อมั่นอุตฯพุ่งรอบ22ด.ผลมาตรการรัฐกระตุ้นใช้จ่ายหนุนยอดขาย
ททท.สนดึงเฟซบุ๊กไลฟ์ใช้ทาตลาดโปรโมทท่องเที่ยวเจาะคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศ
ต่างชาติฉลองตรุษจีน 8.25 แสนคน
ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือน ธ.ค. ต่าสุดในรอบ 19
ดัชนีคอร์รัปชั่นไทยดีสุดในรอบ 6 ปี

กระทรวงคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ เม.ย.นี้ พร้อมเล็งเพิ่มสวัสดิการ ทั้งการทาประกันชีวิตคุ้มครองผู้มีรายได้
น้อย เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราเป็น 1,200-1,500 บาท ต่อเดือน, เตรียมชง ครม.เคาะจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีในแนวทางประชารัฐ
วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เล็งปล่อยกู้ซอฟต์โลนลงขันให้ผู้ประกอบการ ก.อุตฯ เตรียมพัฒนาเอสเอ็มอีท้องถิ่น นาร่อง 9 พื้นที่ , ดัชนีเชื่อมั่น
อุตสาหกรรมเดือนธ.ค.59 ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 22 เดือนมาอยู่ที่ระดับ 88.5 จากยอดขายเพิ่มขึ้น-มาตรการช็อปช่วยชาติ วอนรัฐออกมาตรการ
ทางการเงินช่วยน้าท่วมภาคใต้ -กระตุ้นการลงทุนเอกชน-ต่อยอดเครือข่ายกลุ่มประเทศ CLMV สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย, ททท.สน
ดึงเฟซบุ๊กไลฟ์ใช้ทาตลาดโปรโมทท่องเที่ยวเจาะคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยสนใจจะนาเครื่องมือใช้งาน (ฟีเจอร์) ใหม่ๆ ของเฟซบุ๊ก
เช่น เฟซบุ๊กไลฟ์ หรือเฟซบุ๊กเรดิโอ มาใช้ทาการตลาดท่องเที่ยว เนื่องจากมองว่าเป็นกระแสที่กาลังได้รับความสนใจนามาใช้ในด้านต่างๆ แต่ใน
ภาคท่องเที่ยวยังไม่เห็นการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ชัดเจน, ต่างชาติฉลองตรุษจีน 8.25 แสนคน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื้อสายจีนเดินทางมาฉลอง
ตรุษจีนในไทย โดยเพิ่มขึ้น 4% สร้างรายได้กว่า 1.91 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมา ชี้ทัวริสต์ จีนลดลง 4%
จากการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่วนอีก 4 ตลาดได้ แก่ ตลาดฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย คาดว่ามีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นประมาณ 5-11% ส่วนรายได้เติบโตราว 15-20%, ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือน ธ.ค. ต่าสุดในรอบ 19 เดือน อยู่ที่ 135,792 คัน
ลดลงจากปีก่อน 11.07% โดยเป็นการลดลงจากทั้งการผลิตเพื่อส่งออกที่ลดลงกว่า 6.11% และการจาหน่ายในประเทศลดลงกว่า 16.62% ของ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือน ธ.ค.59 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 14.4% เนื่องจากปลายปี 58 ประชาชนเร่งซื้อ
รถยนต์จานวนมากก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ดังนั้ นทั้งปีจึงมียอดขายในประเทศที่ 768,788 คัน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
750,000 คัน แต่ลดลง 3.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน, นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อานวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย แถลงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ว่าปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและดีที่สุดจากการสารวจในรอบ 6 ปี ส่วนคาดการณ์ก็ดีขึ้นใน
รอบ 6 ปีเช่นกัน โดยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ระดับ 55 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนีอยู่ที่ระดับ 53
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านทะยานขึน้ 11.3% ในเดือนธ.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ยอดขายรถยนต์ของกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์ยโุ รปในเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 6.8%
 ประเทศจีน : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2559 ขยายตัว 6.7% เทียบรายปี, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
ขยายตัว 6%
 ประเทศญี่ปุ่น : จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อปี 2559 พุ่งขึ้นแตะระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่
24.04 ล้านคน หรือทะยานขึ้น 22%
ประเทศสหรัฐ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านทะยานขึ้น 11.3% ในเดือนธ.ค. สู่ระดับ 1.23 ล้านยู
นิต
สหภาพยุโรป: สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งยุโรป (ACEA) เปิดเผยยอดขายรถยนต์ของกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปในเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น
6.8% แตะระดับ 14.6 ล้านคันในปี 2559
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2559 ขยายตัว 6.7% เทียบ
รายปี, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนขยายตัว 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2559 เนื่องจากการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมไฮเทค และ
รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ 23,821 หยวน (3,469 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี , กระทรวงพาณิชย์จีน
(MOC) เปิดเผยว่ายอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% เทียบรายปี สู่ระดับ 8.13 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.18 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2559
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเปิดเผยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อปี 2559 พุ่งขึ้นแตะ
ระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24.04 ล้านคน หรือทะยานขึ้น 22% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวขยับขึ้น 7.8%
แตะที่ 3.75 ล้านล้านเยน (3.32 หมื่นล้านดอลลาร์), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในระดับค้า
ส่ง หดตัวลง 3.4% ในปี 2559
อัตราแลกเปลี่ยน : ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.40/42 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.
แนวโน้มค่าเงินบาทช่วงต้นสัปดาห์มีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงท้ายสัปดาห์ค่าเงินกลับอ่อนค่าใกล้เคียงกับค่าเงินที่ปิดตลาดในสัปดาห์
ก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างรอดูว่าประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์ จะมีการพูดถึงนโยบายด้านการเงินและการคลังอย่างไร

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 ม.ค. 60)
 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการ เดือนม.ค.จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค., ดัชนีราคาบ้าน
เดือนพ.ย., ดุลการค้าเดือนธ.ค.
 อียู : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต บริการ และดัชนีรวมเดือนม.ค.
 เยอรมนี : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2559
 ญี่ปุ่น : ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนพ.ย., ดุลการค้าเดือนธ.ค.
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