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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 259 ประจาวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ช่วงวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา








การส่งออกของไทยในเดือน พ.ค. 60 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.2% yoy (ขยายตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 85.5
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในเดือน พ.ค. 60 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% yoy
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วง Q2/60 อยู่ที่ระดับ 101.0
สศก. คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 60 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% yoy
ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทในช่วง 5 เดือนแรกของปี 60 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% yoy
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.95 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.)

กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า การส่งออกของไทยในเดือน พ.ค. 60 มีมูลค่า 19,944 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.2%
yoy โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือน ส่วนการนาเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.2% yoy ส่งผล
ให้ประเทศไทยมียอดเกินดุลการค้าทั้งสิ้น 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 60 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 85.5 จาก 86.4 ในเดือน เม.ย. และถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็น
เดือนที่ 2 จากความกังวลเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง และความกังวลเกี่ยวกับกาลังซื้อภายในประเทศ และในขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่า
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในเดือน พ.ค. 60 เพิ่มขึ้น 0.6% yoy โดยเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรั บตัวดีขึ้น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเพิ่มขึ้น และการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในช่วง Q2/60 อยู่ที่ระดับ 101.0 โดยประเมินว่ายังคงอยู่ในระดับปกติเท่านั้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงซบเซาทาให้มีแรงกดดันสถานการณ์
ท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่องหลายไตรมาส, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 60 จะขยายตัวอยู่
ในช่วง 2.5-3.5% yoy โดยมีปัจจัยจากสภาพอากาศและปริมาณน้าที่เอื้ออานวยต่อการผลิต และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มทิศทางทีด่ ี
ขึ้น รวมถึงแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและแปรรูปเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสต๊อกผลผลิตโลกที่ลดลง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 60 เพิ่มขึ้น 14% yoy
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การ
บริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อ มั่นของผู้บริโภค ส่วนภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดี และมีการใช้จ่าย
ภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.95 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นมี้ ีทิศทางแข็งค่าขึ้น ซึ่งด้านของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มองว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่อังกฤษจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย จึงส่งผลให้เงินปอนด์อ่อนค่าดังนั้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ อีกทั้งข้อคิดเห็น
จากประธานเฟดหลายสาขามองว่ามีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกในปีนี้ จึงทาให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
เบื้องต้นรวมภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับ 53.0 ในเดือน มิ.ย.
 ประเทศจีน: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ๆ ของจีนยังคงมีเสถียรภาพ หลังจากที่ทางการจีนได้นามาตรการต่างๆ
มาใช้ เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาบ้าน
 ประเทศญี่ปุ่น: การส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.9%
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 1.1%
เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.62 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับยอดขายรายเดือนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในรอบ 10 ปี, ผลสารวจของไอเอชเอส มาร์กิต
ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นรวมภาคการผลิตและบริการของสหรัฐ ฯ ร่วงลงสู่ระดับ 53.0 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับ
ต่าสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากแตะระดับ 53.6 ในเดือน พ.ค.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ๆ ของจีนยังคงมีเสถียรภาพ หลังจากที่ทางการ
จีนได้นามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ ของราคาบ้าน โดยจากการสารวจเมืองที่รายงานว่าราคาบ้านปรับตัวลดลงในเดือน พ.ค. มี
อยู่ 35 เมือง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 31 เมืองในเดือน เม.ย. ส่วนราคาบ้านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน พ.ค. มีอยู่ 29 เมือง
ประเทศญี่ปุ่น: การส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.9% ขยายตัวมากสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 58 เนื่องจากการ
ส่งออกรถยนต์และเหล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ ว่า Demand ทั่วโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่การนาเข้าก็ได้ปรับขึ้นเช่นกันที่ ระดับ 17.8%
เนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการนาเข้าน้ามันเพิ่มขึ้น
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. ที่ระดับ 43.01 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.73 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. การซื้อขายในตลาดน้ามันยังคงได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทาน
ล้นตลาด เนื่องจากการที่สหรัฐฯ ลิเบีย และไนจีเรียได้ผลิตน้ามันเพิ่มขึ้นนั้น เป็นปัจจัยที่ขัดขวางความพยายามของกลุ่มโอเปกในการปรับลดกาลัง
การผลิต

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 มิถุนายน 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน พ.ค.จากเฟดชิคาโก, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ค.,
ดัชนีราคาบ้านเดือน เม.ย.โดยเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ดัชนีการผลิตเดือน มิ.ย. โดยเฟดสาขาริชมอนด์, ยอดทาสัญญาขายบ้านที่
รอปิดการขายเดือน พ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/60 (ประมาณการครั้งสุดท้าย)
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน มิ.ย., ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน มิ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน พ.ค.
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