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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 258 ประจาวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ช่วงวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ก.พาณิชย์ ระบุว่า “ผลการเลือกตั้งของอังกฤษซึ่งพรรคอนุรักษ์นยิ มของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ไม่ได้ครองเสียงข้างมาก
ในรัฐสภา ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการค้าไทย”
 ธปท. ระบุว่า “เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับภูมิภาค” และ “การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยจะไม่ทาให้ตลาดการเงินโลก รวมถึงไทย เกิดความผันผวนรุนแรง เนื่องจากนักลงทุนรับรู้ปัจจัยดังกล่าวอยู่แล้ว”
 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 4.60 % ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัว 6.91%
 สถาบันอาหารเปิดเผยว่าการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทยในปี 59 เติบโตเพิม่ ขึ้น 19%
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.)
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ผลการเลือกตั้งของ
อังกฤษซึ่งพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ไม่ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการค้า
ไทยเนื่องจากสหราชอาณาจักรยังคงดาเนินนโยบายและกฎระเบียบการค้าตามสหภาพยุโรป (อียู) เช่นเดียวกันกับก่อนเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้ง
ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการเจรจาเพื่อออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นโอกาสดีของไทยในการเจรจาการค้าและการ
ลงทุนกับอังกฤษ, ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับภูมิภาค ขณะที่มองการไหลเข้าของกระแส
เงินทุนมายังประเทศไทยที่มีเพิ่มขึ้น ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดประเทศเกิดใหม่อื่นๆ, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองว่าการ
ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะไม่ทาให้ตลาดการเงินโลก รวมถึงไทย เกิดความผันผวนรุนแรง เนื่องจากนักลงทุน
รับรู้ปัจจัยดังกล่าวไว้แล้ว ตลาดยังรอติดตามว่า เฟดอาจจะส่งสัญญาณบ่งชี้ว่า เฟดวางแผนจะใช้วิธีการอย่างไร ในการปรับลดปริมาณการถือ
ครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้าประกันจากสัญญาจานอง (MBS) ลงจากระดับสูงกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 4.60 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่
ที่ 2.59 ล้านคน ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัว 6.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดรายได้ 1.25 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยว
จีน มีจานวนและสร้างรายได้สูงที่สุดในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 14.61
ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.20% โดยมีรายได้รวม 7.47 แสนล้านบาท ขยายตัว 5.07% จากช่วงเดียวกันปีก่อน, สถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ภาพรวมการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้ของไทยในปี 2559 มีปริมาณ 2.8 ล้านตัน มูลค่ากว่า 119,630 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 19% คิดเป็นสัดส่วน 13%
ของมูลค่าการส่งออกอาหารไปต่างประเทศ ตลาดส่งออกหลักยังเป็นสหรัฐฯ จีน เวียดนาม และฮ่องกง ทั้งนี้อุตสาหกรรมผลไม้มีแนวโน้มเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ค่าเงินบาทในสั ปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 9 มิ.ย. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นมี้ ีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นสาคัญที่ต้องติดตามดูในช่วงนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลของอังกฤษจะสามารถทาได้
เร็วหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้ Brexit อาจต้องล่าช้าออกไปซึ่งก็จะทาให้เงินปอนด์อ่อนค่า และดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมามีแรงซื้อและแข็ง
ค่าขึ้น ซึ่งบาทก็จะปรับอ่อนค่าลงได้
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.00-1.25%, ดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลง 0.1% ในเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกลดลง 0.3%
ในเดือน พ.ค.
 ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค.ขยายตัว 10.7%, ยอดลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเดือน พ.ค. ปรับตัวลง 3.7%
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซือ้ เครื่องจักรพื้นฐานของภาคเอกชนในเดือน เม.ย. หดตัวลง 3.1%, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มี
มติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.27% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะ
สั้น 0.25% สู่ระดับ 1.00-1.25%, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือน พ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ใน
เดือน เม.ย. ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลง 0.1% ในเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกลดลง 0.3% ในเดือน พ.ค.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยยอดค้าปลีกเดือน พ.ค.ขยายตัว 10.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี , กระทรวงพาณิชย์
จีนรายงานยอดลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ค.ปรับตัวลง 3.7% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 5.467 หมื่นล้านหยวน หรือราว 8.05
พันล้านดอลลาร์
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานของภาคเอกชนในเดือน เม.ย. หดตัวลง 3.1% เมื่อเทียบเป็นราย
เดือน สู่ระดับ 8.359 แสนล้านเยน (7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน , คณะกรรมการ
กาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% รวมทั้งเดินหน้าโครงการซื้อพันธบัตร
รัฐบาล เพื่อตรึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีให้อยู่ที่ระดับ 0%
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.27% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. ที่ระดับ 44.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.56 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.27% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. ทั้งนี้สัญญาน้ามันดิบได้ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 เนื่องจากมีรายงานเผยว่า
ปริมาณน้ามันในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น 585,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 96.69 ล้านบาร์เรล/วัน ส่งผลให้อุปทานน้ามันเพิ่มขึ้น 1.25 ล้านบาร์เรล/วัน
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว สาหรับแท่นขุดเจาะน้ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐ ฯ มีจานวนเพิ่มขึ้น 6 แท่น สู่ระดับ 747 แท่นในสัปดาห์นี้
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 22 ติดต่อกัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 มิถุนายน 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่ 1/60, ยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย.,
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือน พ.ค.จาก Conference Board
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน พ.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดการส่งออก, การนาเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ค., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงาน
การประชุม
-2-

