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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาสที่ 
4/59 เติบโต 3.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 0.4% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้า การใช้จ่ายรัฐบาล 
และการลงทุนโดยรวมขยายตัวดีขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังขยายตัวต่อเนื่อง, ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ระบุว่า คณะกรรมการ กนง. เห็นว่านโยบายการเงินของไทยในระยะต่อไป ยังควรผ่อน
คลายต่อเนื่อง เพื่อดูแลการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และประเมินว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะผลของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ และปัญหาภาคการเงินในยุโรป 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 87.2 ลดลงจาก 88.5 ใน
เดือนธ.ค. 59 โดยเป็นการปรับตัวลดลงคร้ังแรกในรอบ 5 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากความกังวลนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้น า
สหรัฐ แต่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ี 100.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 100 ในเดือน ธ.ค. เนื่องจากผู้ประกอบการเช่ือว่ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในปี 60 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 59, นอกจากนั้น ส.อ.ท. ยังได้เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบในเดือน ม.ค. 
อยู่ท่ี 57,254 คัน เพ่ิมขึ้น 10.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) เข้า
สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 28 ก.พ. ด้วยการลดภาษีบุคคลธรรมดาให้กับผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ดังกล่าว 
มาอยู่ที่อัตรา 17% จากปัจจุบันที่ภาษีบุคคลธรรมดาของไทยอยู่ระหว่าง 0-35% โดยเง่ือนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะต้องเป็น
บริษัทต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์จากส านักงานบีโอไอ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และตั้งส านักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ EEC โดย
ระยะเวลาของการได้รับสิทธิประโยชน์ จะเท่ากับระยะเวลาที่บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.93 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในช่วงต้นสปัดาห์มีทิศทางอ่อนค่าลง แต่ในช่วงท้ายสัปดาห์กลับมีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้คือการเปิดเผย
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐประจ าไตรมาสที ่4/2559 และการแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ในช่วงกลางสัปดาห์นีว้่าจะมีรายละเอียดอย่างไร 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่27 กุมภาพันธ-์3 มีนาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่243 ประจ าวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาสที ่4/59 เติบโต 3.0% จากช่วงเดียวกันปกีอ่น และเพ่ิมขึน้ 0.4% จาก
ไตรมาสก่อนหน้า 

 ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 87.2 ลดลงจาก 88.5 ในเดือน ธ.ค. 59  

 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศท้ังระบบในเดือน ม.ค. อยู่ท่ี 57,254 คัน เพ่ิมขึ้น 10.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 28 ก.พ. 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.93 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ ในเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 ซ่ึงเป็น
ระดับต่่าสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 55.8 ในเดือน ม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 
54.3 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 2 เดือน เทียบจากระดับ 55.0 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวลงสู่ระดับ 53.9 ซึ่งเป็นระดับ
ต่ าสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 55.6 ในเดือน ม.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยผลส ารวจราคาบ้านใหม่โดยเฉลี่ยใน 70 เมืองใหญ่ของจีนเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือน 
ม.ค. หลังจากเพ่ิมขึ้น 0.3% ในเดือน ธ.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. มูลค่า 1.09 ล้านล้านเยน ซ่ึงนับเป็นการ
ขาดดุลการค้าคร้ังแรกในรอบ 5 เดือน ทั้งนี้มูลค่าการน าเข้าเดือน ม.ค. พุ่งขึ้นร้อยละ 8.5 สู่ระดับ 6.51 ล้านล้านเยน ในขณะที่มูลค่าการส่งออก
ขยับขึ้นเพียงร้อยละ 1.3 แตะที่ระดับ 5.42 ล้านล้านเยน, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ประกาศจ่านวนผู้มาเยือน
ประเทศญี่ปุ่นในปี 2559 อยู่ที่ 24.04 ล้านคน ท าสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ JNTO เริ่มเก็บสถิติในปี 2507, สมาคมเครือข่ายร้านค้าของญี่ปุ่นเปิดเผย
ว่า ยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญ่ีปุ่นในเดือน ม.ค. ลดลง 1.6% อันเนื่องมาจากยอดจ าหน่ายเครื่องนุ่งห่มที่ชะลอตัวลง 

ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.56% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. ที่ระดับ 53.99 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.59 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 0.56% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ ามันได้รับแรงหนุนหลังจากสต็อกน้ ามันดิบสหรัฐ
เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดโดยสต็อกน้ ามันดิบเพิ่มขึ้น 564,000 บาร์เรล สู่ระดับ 518.7 ล้านบาร์เรล 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ม.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2559, 
สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ม.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขความเช่ือมั่นภาคธุรกิจเดือนก.พ., ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค.ของกลุ่มยูโรโซน, อัตราว่างงานเดือน ม.ค.ของกลุ่มยูโรโซน 

 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.พ.จากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ ในเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 
ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 2 เดือน  

 ประเทศจีน: ราคาบ้านใหม่โดยเฉลี่ยใน 70 เมืองใหญ่ของจีนเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือน ม.ค.  

 ประเทศญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. มูลค่า 1.09 ล้านล้านเยน ซ่ึงนับเป็นการขาดดุลการค้าคร้ังแรกใน
รอบ 5 เดือน, จ านวนผู้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในปี 2559 อยู่ที่ 24.04 ล้านคน, ยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นใน
เดือน ม.ค. ลดลง 1.6% 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.56% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


