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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 256 ประจาวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. 60 ยังขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออก (5.9%yoy) การท่องเที่ยว (7.0%yoy) และการ
บริโภคภาคเอกชน
 สศค. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 60 จะเติบโตที่ระดับ 3.6%
 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ระดมทุนผ่านกองทุนรวมไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ในไตรมาส 3/60
 อัตราการว่างงาน ในไตรมาส 1/60 เพิ่มขึ้นเป็น 1.2% จาก 1.0% ในปี 59
 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ค.ลดลง 0.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 60 อยู่ที่ 6.268 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.64% ของ GDP
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. 60 ยังขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออก (5.9%yoy)
การท่องเที่ยว (7.0%yoy) และการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนนั้นยังคงทรงตัวจากเดือนก่อน แต่อย่างไรก็ตาม การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตหมวดยานยนต์เป็นสาคัญ ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนหดตัวหลังจากเร่งเบิกจ่ายในช่วงที่
ผ่านมา, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 60 จะเติบโตที่ระดับ 3.6% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ขยายตัวที่เร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการส่งออกสินค้าและบริการ, คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ระดมทุนผ่านกองทุนรวม
ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ในไตรมาส 3/60 เชื่อเม็ดเงินระดมทุนจะไม่น้อยกว่า 4.4 หมื่นล้านบาท
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เผยอัตราการว่างงาน ในไตรมาส 1/60 เพิ่มขึ้นเป็น 1.2% จาก
1.0% ในปี 59 เนื่องจากภาคเกษตรประสบปัญหาภัยแล้งใน 2 ปีที่ผ่านมา ทาให้มีการปรับโครงสร้างกาลังแรงงาน ด้วยการย้ายไปทางานนอก
ภาคเกษตร รวมถึงเริ่มมีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรเข้ามาทดแทนการใช้แรงงาน, กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ใน
เดือน พ.ค.ลดลง 0.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 14 เดือน โดยเป็นผลกระทบมาจากภาวะภัยแล้งในปีก่อน
ขณะที่เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า CPI ในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 0.15% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารสดและ
พลังงาน ใน พ.ค.เพิ่มขึ้น 0.46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.01% จากเดือนก่อนหน้า, สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
กระทรวงการคลัง เผยยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 60 อยู่ที่ 6.268 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.64% ของ GDP เทียบ
กับยอดหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน มี.ค.60 อยู่ที่ 6.167 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.22% ของ GDP
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. โดยแนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นมี้ ีทิศทางอ่อนค่าลงซึ่งต้องจับตาดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll) ของสหรัฐในเดือน
พ.ค. ซึ่งหากออกมาดีก็จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่หากแย่กว่าคาดจะส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้ ส่วนสัปดาห์หน้ามีการประชุมธนาคารยุโรป
(ECB) และการเลือกตั้งของอังกฤษ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน เม.ย., ดัชนีราคา
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน เม.ย.
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.6 ในเดือน พ.ค. ส่วนภาคบริการ
ขยายตัวที่ระดับ 51.
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือน พ.ค. อยู่ที่ 43.6, ยอดขายรถญี่ปุ่นเดือน พ.ค.พุ่งขึ้น 12.4%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.81% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างของสหรัฐลดลง 1.4% ในเดือน เม.ย., ดัชนีราคาการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน เม.ย. หลังจากลดลง 0.2% ในเดือน มี.ค., สถาบันจัดการด้านอุปทานของ
สหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.9 ในเดือน พ.ค. จากระดับ 54.8 ในเดือน เม.ย.
ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.6 ในเดือน พ.ค. จากระดับ 50.3 ในเดือน เม.ย.
ส่วนภาคบริการขยายตัวที่ระดับ 51.5 ในเดือน เม.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค. อยู่ที่ 43.6, ยอดขายรถญี่ปุ่นเดือน พ.ค.พุ่งขึ้น 12.4% สู่
ระดับ 372,576 คัน ซึ่งเป็นการขยายตัว 7 เดือน ติดต่อกัน, การใช้จ่ายด้านทุนของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นในไตรมาส 1 ปรับตัวขึ้น 4.5% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี ซึ่งบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.81% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. ที่ระดับ 47.66 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว ลดลง 2.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.81% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. สัญญาน้ามันดิบร่วงลงหลังจากปธน.ทรัมป์ได้ตัดสินใจนาสหรัฐถอนตัวออกจาก "ความ
ตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ" อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจานวนเพิ่มขึ้น 11 แท่น สู่
ระดับ 733 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 20 ติดต่อกัน เทียบกับระดับ 325 แท่นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 มิถุนายน 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ค.โดยมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือน พ.ค.
จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน เม.ย.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ค., ยอดส่งออก, นาเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผจู้ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ค.โดยมาร์กิต, ประมาณการครั้ง
สุดท้ายของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ยูโรโซน ประจาไตรมาส 1/2560
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1,
ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย.
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