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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์คาดเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ภายใน 2 ปีข้างหน้า
ธปท.ระบุอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปัจจุบัน ที่ 1.5% ยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย และเอือ้ ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
พาณิชย์-สภาผู้ส่งออก เผยเฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นผลดีภาพรวมส่งออกไทย มั่นใจปีนี้โตได้ตามเป้าหมาย
มาตรการรัฐสิ้น-ฉุดใช้บัตรวูบ 20%
IMF จี้ปฏิรูปภาษีรับสังคมสูงวัย
ปลดล็อกดึงต่างชาติลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์คาดเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ภ ายใน 2 ปีข้างหน้า หากผลักดันการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งเรื่อง EEC, Startup, Aviation Hub และเดินหน้าทุกอย่าง
ตามไทยแลนด์ 4.0 ไทยแลนด์จะ startup ขึ้นทันทีการลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามาเมื่อนั้นจีดีพีก็จะก้าวกระโดดได้ ธปท.ระบุอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของไทยในปัจจุบัน ที่ 1.5% ยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย และเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่มองว่าไทยยังไม่เห็นความเสี่ยงที่จะติดกับ
ดักเงินเฟ้อต่่าเนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในระยะฟื้นตัว และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย ในส่วนไอเอ็มเอฟประเมินว่าอัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปของไทยจะยังคงต่่ากว่าเป้าหมายเงินเฟ้อต่อไปอีกหลายปี และไทยมีลักษณะที่จ ะติด new mediocre หรือภาวะที่เศรษฐกิจเติบโต
เชื่องช้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัจจัยฉุดรั้งการจ้างงานและการลงทุน และท่าให้การคาดการณ์อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอลง
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีก 0.25% ว่า
เป็นไปตามคาดการณ์ และเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก่าลังฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลดีต่อสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เนื่องจากสหรัฐฯ
เป็นตลาดส่งออกของไทยในสัดส่วน 9.7% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย และจะท่าให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศดีขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็
ตามยังต้องเฝ้าระวังราคาน้่ามันและค่ าเงินเงินบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ยังมั่นใจว่า มูลค่าการส่งออกของไทยจะมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 18,000
ล้านเหรียญฯ และจะส่งผลให้การส่งออกทั้งปีนี้ของไทยเป็นไปได้ตามเป้าขยายตัว 5% จากปีก่อนตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะทีน่ ายนพพร เทพสิทธา
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) มีความเห็นสอดคล้องกับกระทรวงว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลดีต่อ
การค้าการส่งออกของไทยและทั่วโลก และมองว่าการส่งออกไทยจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 2-3% ส่วนค่าเงินบาทน่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่
ระดับ 35-36 บาท/เหรียญฯ ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกให้เกิดความสบายใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่น่าห่วง คือ เงินทุนไหลออก และความ
เสี่ยงที่จะถูกแย่งส่วนแบ่งตลาด หรือบางตลาดอาจได้รับผลกระทบจากสหรัฐฯ รวมถึงยังต้องติดตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะเกิดขึ้ นอีก
2 ครั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ในเดือน ม.ค. 60 จากการที่การบริโภคชะลอตัวหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการ
ท่องเที่ยวของรัฐเมื่อปลายปี 59 ท่าให้ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริโภคอย่างธุรกิจบัตรเครดิตข้อมูลทุกตัวลดลงค่อนข้างมากจากเดือนก่อน โดย
ปริมาณการใช้จ่ายบัตรเครดิตทั้งสิ้น 1.52 แสนล้านบาท หดตัว 20.20% หรือลดลง 3.84 หมื่นล้านบาท ไอเอ็มเอฟแนะไทยหยุดใช้นโยบายการ
คลังสนับสนุนมาตรการระยะสั้นที่ไม่ตรงเป้าหมาย พร้อมหนุนรัฐเร่งจัดเก็บรายได้เพิ่ม ผ่านการปรับโครงสร้างภาษี ร องรับสังคมผู้สูงอายุ ที่
ประชุม ครม.เห็นชอบยกเลิกข้อสงวนของประเทศไทยที่ได้ท่าไว้ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน โดยปลดล็อกการให้สิทธิ
ประโยชน์กับนักลงทุนต่างชาตินอกภาคีอาเซียนที่ลงทุนในอาเซียน สามารถขยายการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยได้ เพราะเชื่อว่า จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดึงนักลงทุนเข้ามาในไทยมากขึ้น ซึ่งการด่าเนินการดังกล่าวส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการไทย เนื่องจากข้อผูกพันภายใต้กรอบดังกล่าว ไม่ได้เกินขอบข่ายที่ก่าหนดภายใต้กฎหมายภายในประเทศที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน แม้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ขอสงวนเรื่องดังกล่าวไว้ เพราะเห็นว่าขัดต่อ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 0.75-1.00%, การผลิตภาคอุตฯ
ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมี.ค. อยู่ที่ระดับ 97.6 ปรับสูงขึ้นจากเดือนก.พ.,ตัวเลขการสร้างบ้าน
เพิ่มขึน้ ในเดือนก.พ.
 ประเทศจีน : ธนาคารกลางจีนประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1, รายได้คงคลังเพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ. ร้อยละ 14.9, การลงทุนใน
อสังหาริมทรัยพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ช่วงม.ค.-ก.พ.
 ประเทศญี่ปนุ่ :
ประเทศสหรัฐ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 0.75-1.00% และเปิดเผยว่าการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.พ. เป็นการปรับตัวขึ้น 6 ติดต่อกัน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนม.ค., ผลส่ารวจของมหาวิทยาลัย
มิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐอยู่ที่ระดับ 97.6 ในเดือนมี.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้าน
เพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ร ะดับ 1.29 ล้านยูนิต, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยับขึ้น
เพียงเล็กน้อยในเดือนก.พ. อยู่ที่ บวก 0.1% และยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนก.พ.
จีน: ธนาคารกลางจีนประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) และอัตราดอกเบี้ยข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญา
ขายคืน (reverse repo) 0.1% ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย MLF ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.05% และอัตราดอกเบี้ย reverse repo ปรับขึ้นมาอยู่
ที่ระดับ 3.20%, กระทรวงการคลังจีนเปิดเผย รายได้ด้านการคลังเดือนม.ค. และเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 14.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ
3.15 ล้านล้านหยวน ซึ่งขยายตัวขึ้นจากระดับปี 2559 ที่ 4.5%, ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วง
เดือนม.ค.-ก.พ.ปีนี้ ขยายตัว 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีการขยายตัว 5.4%, การลงทุนในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 8.9% และยอดค้าปลีกในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวขึ้น 9.5% เทียบรายปี
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.84 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทในช่วงสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เชื่อว่าเงิน
บาทคงจะไม่แข็งค่าไปมากกว่านี้ และน่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้ไปจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆ และอาจจะต้องจับตามองการประชุม กนง.ช่วง
ปลายเดือนนี้ ว่าจะมี comment ต่อทิศทางค่าเงินบาทอย่างไร
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. ที่ระดับ 48.78 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค. ในสัปดาห์นี้ราคาน้่ามันได้แรงหนุนจากการที่สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งท่าให้ราคา
น้่ามันถูกลงและมีความดึงดูดมากขึ้นส่าหรับผู้ที่ถือเงินตราสกุลอื่นๆ และแรงหนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียได้ส่งสัญญาณที่จะขยายเวลาปรับลด
ก่าลังการผลิตน้่ามัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 มี.ค. 60)
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