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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปข้อมูลธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทย พบว่า ในเดือน ก.พ. สินเชื่อเติบโตดีขึ้นจากสินเชื่อธุรกิจ ส่วนสินเชื่อ
รายย่อยชะลอตัวลงจากการคืนหนี้ ด้านเงินฝากรวมเพ่ิมขึ้นทั้งที่ไม่มีการแข่งขันชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการออกเงินฝากใหม่เพื่อทดแทนตัวเก่า 
อย่างไรก็ตาม แม้เงินฝากจะเติบโตมากกว่าสินเชื่อ แต่สภาพคล่องตึงตัวขึ้น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต่างครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยศูนย์วิจัย
กสิกรไทยประเมินว่าไตรมาสแรกสินเชื่อจะเติบโต 1.7% ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต้องระวังคุณภาพสินทรัพย์ ส่งผลท าให้ยังต้องเข้มงวดสินเช่ือ
เอสเอ็มอี/รายย่อย, สบน. เผยว่ายอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน ก.พ. อยู่ที่ 6.09 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.96% ของ GDP 
เทียบกับยอดหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ม.ค. อยู่ที่ 6.06 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.97% ของ GDP 

องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) มีแผนน าเข้าข้าวปีนี้เพ่ิมขึ้นอีก 1-1.3 ล้านตัน จากเดิม 4.5 แสนตัน เพื่อเพิ่มความ
มั่นคงทางอาหาร และจะเน้นการน าเข้าข้าวคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีต่อประเทศไทยท่ีจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นรวมถึงเป็นสัญญาณเชิงบวก
กระตุ้นราคาข้าวไทยท้ังระบบ และส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรจะได้รับด้วย, ส.อ.ท. คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนของไทยในปี 60 จะ
เติบโตประมาณ 5-10% yoy เนื่องจากช่วง 2 เดือนแรกของปีนี ้การค้าชายแดนขยายตัวถึง 14% 

นายเจน น าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ที่ประชุม กกร. กังวลว่าค าสั่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เร่ืองการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ อาจจะสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางการค้าและการลงทุนในระยะข้างหน้าได้ 
โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยโดยตรง จากประเด็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน รวมทั้งสินค้าส่งออกที่
ไทยใช้สิทธิจีเอสพี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ช้ินส่วนยานยนต์ และอัญมณี นอกจากนั้นสินค้า
ส่งออกของไทยในบางหมวดก็อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม จากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารการผลิต ในกรณีที่ประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่น
และจีนถกูตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐฯ ด้วย 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.51 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. โดยแนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นีม้ีทิศทางแข็งค่าเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินในภูมิภาค หลังค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากปัจจัยทางการเมืองของ
สหรัฐฯ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือและซีเรีย  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่10-12 เมษายน 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่249 ประจ าวันที ่18 เมษายน 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ในเดือน ก.พ. สินเชื่อเติบโตดีขึ้นจากสินเชื่อธุรกิจ ส่วนสินเชื่อรายย่อยชะลอตัวลงจากการคืนหนี้ ด้านเงินฝากรวมเพ่ิมขึ้นทั้ง
ที่ไม่มีการแข่งขันชัดเจน 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน ก.พ. อยู่ท่ี 6.09 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.96% ของ GDP 

 องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) มีแผนน าเข้าข้าวปีนี้เพ่ิมขึ้นอีก 1-1.3 ล้านตัน 

 ส.อ.ท. คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนของไทยในปี 60 จะเติบโตประมาณ 5-10% yoy 

 ที่ประชุม กกร. กังวลว่าค าสั่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เร่ืองการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ อาจจะสร้าง
ความไม่แน่นอนต่อทิศทางการค้าและการลงทุนในระยะข้างหน้าได้ 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.51 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาน าเข้าในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย
ถือว่าปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 7 เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของราคาน้ ามัน, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค.ปรับตัว
ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ส.ค.ปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ก.พ. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเมื่อเทียบ
เป็นรายเดือน ดัชนี CPI อ่อนตัวลง 0.3%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ในไตรมาสที่ 1/60  
ยอดการส่งออกของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.8% ขณะที่ยอดการน าเข้าทะยานขึ้น 31.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลท าให้จีนมียอดเกินดุลการค้า 
4.5494 แสนล้านหยวน ปรับตัวลดลง 35.7% 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวข้ึน 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของ
ปีก่อน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 18.2% สู่ระดับ 2.81 ล้านล้านเยน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 เม.ย. ที่ระดับ 53.18 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.94 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. โดยส านักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุวา่ ตลาดน้ ามันโลกก าลังเข้าใกล้กับภาวะสมดุล 
หลังจากสต็อกน้ ามันในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว้ได้รว่งลงในเดือน มี.ค. ในขณะทีส่ านักงานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรฐัเปิดเผยใน
สัปดาห์นี้ว่า สต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐลดลง 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 533.4 ล้านบาร์เรล 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-21 เมษายน 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ดัชนีการผลิตเบื้องต้นเดือน เม.ย. โดยเฟดฟิลาเดลเฟีย, 
ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือน มี.ค. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน มี.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1/2560, 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน เม.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดส่งออก,น าเข้า และดุลการค้าเดือน มี.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาน าเขา้ในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลง 0.2% mom, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค.
ปรับตัวลดลง 0.1% mom 

 ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ขยายตัว 0.9% yoy, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.6% yoy, ในไตรมาสที่ 1/60  ยอดการส่งออกขรับตัวเพ่ิมขึ้น 14.8% yoy ส่วนยอดการน าเข้า
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 31.1% yoy 

 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.4% yoy, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน 
ก.พ. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 18.2% 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


