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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 247 ประจาวันที่ 3 เมษายน 2560

ช่วงวันที่ 27-31 มีนาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 กนง. มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% และปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 60 ของไทย ขยายตัว
3.4% จากเดิมคาดไว้โต 3.2%
 สรท. คาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 1/59 จะเติบโตที่ระดับ 1-2% (YoY)
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ. 60 ลดลง 1.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) มีมติเห็นชอบให้นา 6 โครงการเข้ากระบวนการ PPP
Fast Track ในปีนี้
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.43 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.
กนง. มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% และปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 60 ของไทย ขยายตัว 3.4%
จากเดิมคาดว่าจะโต 3.2% และการส่งออกจะเติบโตได้ 2.2% จากเดิมทีค่ าดไว้ที่ 0.0% โดยมองว่าการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวจะยังเป็น
ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 1/60
จะเติบโต 1-2% (YoY) ตามแนวโน้มการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ, ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน, ความไม่ชัดเจนของการปฏิรูปเศรษฐกิจของสหรัฐ ญี่ปุ่นและจีน รวมทั้งผลกระทบจากการที่ สหราชอาณาจักร
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ. 60 ลดลง 1.5% จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 2.19% ในเดือน ม.ค. ในขณะที่เมื่อเทียบรายเดือน MPI เดือน ก.พ. ลดลง 0.91% จากเดือนก่อนหน้า เทียบกับที่เพิ่มขึ้น
3.91% ในเดือนม.ค. โดย สศอ. ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า MPI ที่ลดลงในเดือนก.พ. นั้นเป็นผลมาจากการผลิตที่ลดลงในอุตสาหกรรมรถยนต์,
ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน และน้้ามันปิโตรเลียม นอกจากนั้น สศอ. ยังได้ระบุว่าอัตราการใช้ก้าลังการผลิตในเดือน ก.พ.อยู่ที่
60.1% ลดลงจากระดับ 60.7% ในเดือน ม.ค.
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) มีมติเห็นชอบให้นา 6 โครงการ เข้า สู่กระบวนการ PPP
Fast Track ในปีนี้ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก มูลค่า 1.31 แสนล้านบาท, โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงตะวันตกและช่วงตะวันออก มูลค่า 1.96 แสนล้านบาท, โครงการรถไฟฟ้าสายภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต -ห้าแยกฉลอง มูลค่า
3.94 หมื่นล้านบาท โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายนครปฐม-ชะอ้า มูลค่า 8.01 หมื่นล้านบาท, โครงการรถไฟความเร็ว
สูงสายกรุงเทพฯ-ระยอง มูลค่า 1.52 แสนล้านบาท และโครงการรถไฟสายเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาของส้านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ถึงกรอบวงเงินลงทุนที่ชัดเจน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.43 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์นมี้ ีทิศทางแข็งค่าขึ้นหลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ
1.50% ต่อปี และในช่วงปลายสัปดาห์หน้านโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมีผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินบาท
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.1%, ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายสาหรับจีดีพี ประจาไตร
มาสที่ 4/59 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.1%, ดุลการค้าประจาเดือน ก.พ. ขาดดุลลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคการผลิตจีนในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.8, คณะรัฐมนตรีจีนได้
อนุมัติการจัดตั้งเขตการค้าเสรีใหม่ 7 แห่ง
 ประเทศญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.พ. ปรับขึ้น 2.0%, อัตราการว่างงานในเดือน ก.พ. ลดลงแตะจุด
ต่าสุดในรอบ 22 ปี, อัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 0.1%, การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ก.พ. ลดลง 3.8%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือน ก.พ. โดยขยับ ตัว
เพิ่มขึ้น 0.1%, ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายสาหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาสที่ 4/59 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.1%,
ตัวเลขดุลการค้าประจาเดือน ก.พ. ขาดดุลลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา
ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคการผลิตจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.8 ในเดือน มี.ค. จาก 51.6 ในเดือน ก.พ. และสูง
กว่าผลสารวจของรอยเตอร์ที่คาดไว้ที่ระดับ 51.6, กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า คณะรัฐมนตรีจีนได้อนุมัติการจัดตั้งเขตการค้าเสรีใหม่ 7 แห่ง
โดยเขตการค้าเสรีใหม่นี้จะอยู่ในมณฑลเหลียวหนิง , เจ้อเจียง, เหอหนาน, หูเป่ย์, ฉงชิ่ง, เสฉวน และส่านซี เขตการค้าเสรีใหม่นี้จะช่วยอานวย
ความสะดวกให้แก่การลงทุน และจะส่งเสริมการค้าเสรีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ามัน
ประเทศญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นปรับขึ้น 2.0% ต่อเดือนในเดือน ก.พ. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 1.2% ต่อเดือน และ
ถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 59, อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นลดลงแตะจุดต่าสุดในรอบ 22 ปีในเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อ
ของผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 0.1% ในเดือน ก.พ., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลง 3.8% ในเดือน ก.พ.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึนประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. ที่ระดับ 50.60 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.63 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 5.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์หลังมีกระแสคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ามัน
อาจจะขยายเวลาลดกาลังการผลิต เพื่อบรรเทาภาวะน้ามันล้นตลาดและหนุนราคาน้ามันให้ดีดตัวขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 เมษายน 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค. (โดยมาร์กิต), ดัชนีภาคการ
ผลิตเดือน มี.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ตัวเลขนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.พ.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. (โดยไฉซิน)
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค. (โดยมาร์กิต), ดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ., อัตราว่างงานเดือน ก.พ., ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค.
 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.
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