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กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ม.ค. 60 เพ่ิมขึ้น 1.55% yoy โดยเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 
10 ติดต่อกัน และเป็นการปรับเพิ่มมากที่สุดในรอบกว่า 2 ปี สาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในเดือน ม.ค. 50 เป็นผลจากราคาน้้ามันขาย
ปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มของราคาผักและผลไม้สด รวมถึงราคาสัตว์น้้าบางประเภท เนื่องจากเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้, 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. 60 อยู่ที่ระดับ 74.5 เพ่ิมขึ้น
จากระดับ 73.7 ใน ธ.ค. ซ่ึงถือเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน โดยดัชนีความเช่ือมั่นฯ ที่
ปรับเพิ่มขึ้นในเดือน ม.ค. 60 ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ที่ออกมาในช่วงปลายปีก่อน รวมถึงการส่งออก และราคา
พืชผลการเกษตร โดยเฉพาะยางพรารา ที่ปรับตัวดีขึ้น 

ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ธ.ค. 59 เพ่ิมขึ้น 0.54% yoy เทียบ
กับที่เพิ่มขึ้น 3.88% ในเดือน พ.ย. 59 และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดย MPI ที่เพิ่มขึ้นในเดือน ธ.ค. 59 ได้รับแรงหนุนจาก
อุตสาหกรรมเหล็ก, ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ยาง, อัญมณีและเครื่องประดับ และอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง ในขณะเดียวกัน สศอ.
ยังได้ระบุว่าอัตราการใช้ก าลังการผลิตในเดือน ธ.ค. 59 อยู่ที่ 63.26% ลดลงจาก 66.71% ในเดือน พ.ย. 59, ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ปรับเพ่ิมคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปี 60 เป็นเติบโต 3.6% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.4% โดยได้รับ
แรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงรายได้ภาคเกษตรที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจไทยในปี 60 จะได้รับแรงผลักดันจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 8 ก.พ. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ี 1.50% เพื่อรอประเมินผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. โดยแนวโน้ม
ค่าเงินบาทในช่วงสปัดาห์ที่ผ่านมามีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนในตลาดต่างกม็ีความความกังวลต่อนโยบายเศรษฐกิจของ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของประทศสหรัฐอเมริกา 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่240 ประจ าวันที ่6 กุมภาพันธ์ 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ม.ค. 60 เพ่ิมขึ้น 1.55% yoy 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน ม.ค. 60 อยู่ท่ีระดับ 74.5 ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน  

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ธ.ค. 59 เพ่ิมขึ้น 0.54% yoy ส่วนอัตราการใช้ก าลังการผลิตในเดือน ธ.ค. 59 อยู่
ที่ 63.26% ปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 59 

 สศค.)ปรับเพ่ิมคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปี 60 เป็นเติบโต 3.6% จากเดิมที่คาดขยายตัว 3.4% 

 ศูนย์วิจัยกสกิรไทย คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ี่ระดับ 1.50% 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ม.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.50-0.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ขณะที่แถลงการณ์ของ Fed ในครั้งนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเมื่อใด เพียงแต่ระบุว่า Fed ต้องการเวลามากขึ้นในการจับตาเศรษฐกิจ และ Fedคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อย
เป็นค่อยไป, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% yoy ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดนับตั้งแต่
เดือน ก.ย. 57, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. 60 ขยายตัวสู่ระดับ 55.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 58 
สอดคล้องกับดัชนีภาคการผลิตของ ISM ในเดือน ม.ค. 60 ทีป่รับตัวข้ึน 1.5% สู่ระดับ 56.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 57 

สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ดัชนีความเช่ือมั่นในยูโรโซนในเดือน ม.ค. 60 ปรับตัวข้ึนสู่ระดับ 108.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 
54, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน ม.ค. 60 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 69 เดือน โดยสูง
กว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 55.1, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 59 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% yoy ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ
เกือบ 4 ป ี

ราคาน้้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.24% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. ที่ระดับ 53.83 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.66 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 1.24% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. เนื่องจากกลุ่มโอเปกได้ปรับลดก าลังการผลิต 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ลงสู่ระดับ 
32.5 ล้านบาร์เรล/วัน และผู้ผลิตน้ ามันนอกกลุ่มโอเปกได้ตกลงท่ีจะปรับลดก าลังการผลิตลง 558,000 บาร์เรล/วัน 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 กุมภาพันธ์ 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือน ม.ค., ดุลการค้าเดือน ธ.ค. 

 ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ม.ค., ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือน ม.ค., 
ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือน ม.ค., ยอดขายรถยนตเ์ดือน ม.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ธ.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: Fed มีมติเป็นเอกฉันทใ์นการคงอัตราดอกเบีย้ระยะสั้นท่ีระดับ 0.50-0.75%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% yoy, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. 
60 ขยายตัวสู่ระดับ 55.0 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ดัชนีความเช่ือมั่นในยูโรโซนในเดือน ม.ค. 60 ปรับตัวข้ึนสู่ระดับ 108.2, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
(PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน ม.ค. 60 เพิ่มขึ้นสูร่ะดับ 55.2, ดัชนีราคาผูผ้ลติ (PPI) ในเดือน ธ.ค. 59 ปรับตัว
เพิ่มข้ึน 1.6% yoy 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.24% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


