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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 26-30 มิ.ย. 60

ปีที่ 5 ฉบับที่ 260 ประจาวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค.60 ลดลง 2.84% ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 6.86% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมภิ าคเดือน พ.ค. 60 ที่ขยายตัวต่อเนื่อง นาโดยภาคใต้ ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล ส่วนรัฐบาลมี
รายได้นาส่งคลังทั้งสิ้นจานวน 1,415,792 ล้านบาท
 สรท.ห่วงปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง
 กสิกรไทยคาดที่ประชุม กนง. คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50%
 ธปท.เผยปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์โตสูง 600% วงเงินรวม 2,386 ล้าน
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่ำวว่ำ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค.60 ลดลง
2.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้ำที่รำคำปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น 15%, ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์, สับปะรดโรงงำน
และสุกร ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 6.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้ำสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ขำวเปลือก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปำล์มน้ำมัน ทุเรียน และกุ้งขำวแวนำไม สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) กระทรวงกำรคลัง เผยรำยงำนภาวะเศรษฐกิจ
ภูมิภาคประจาเดือนพฤษภาคมว่า เศรษฐกิจภูมิภาคในขยายตัวต่อเนื่อง นาโดยภาคใต้ ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจำกกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรบริโภคสินค้ำคงทน สอดคล้องกับกำรฟื้นตัวของกำรลงทุนภำคเอกชน
รวมถึงกำรขยำยตัวต่อเนื่องของภำคกำรท่องเที่ยว ส่งผลให้เสถียรภำพเศรษฐกิจทุกภูมิภำคยังอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนฐำนะกำรคลังของรัฐบำลตำม
ระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมำณ 60 รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลังทั้งสิ้นจานวน 1,415,792 ล้านบาท ในขณะที่มีกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณทั้งสิ้นจำนวน 2,032,619 ล้ำนบำท โดยกำรเร่งรัดเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำลในช่วง 8 เดือนแรกสูงกว่ำช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้วถึง 2.5% โดยเฉพำะรำยจ่ำยลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่ำช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8.1% สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ยังคง
เป้าหมายส่งออกเดิมไว้ที่ 3.5% เนื่องจำกกังวลว่ำครึ่งปีหลังอำจจะมีควำมเสี่ยงหลำยปัจจัยที่อำจกระทบต่อกำรส่งออก โดยเฉพำะเงินบำทที่
แข็งค่ำขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ รวมถึงรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลก รำคำยำงพำรำที่ทรงตัวระดับต่ำช่วงครึ่งปีหลัง ตลอดจน
สถำนกำรณ์กำรเมืองระหว่ำงประเทศ มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ปัญหำด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ และปริมำณสินค้ำคงคลั งของประเทศ
คู่ ค้ ำ ที่ เ พิ่ ม สู งขึ้ น จำกกำรสั่ งสิ น ค้ ำ ช่ ว งปลำยปี แ ละอำจชะลอกำรน ำเข้ ำ ขณะเดี ย วกั น สรท.มี ข้ อ เสนอแนะภำครั ฐ หำแนวทำงสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีป้องกันควำมเสี่ยงให้ได้มำกที่สุด เช่น ลดค่ำธรรมเนียม เพิ่มวงเงินสำหรับกำรใช้บริกำรป้องกันควำมเสี่ยง ยกระ ดับ
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรท่ำเรือหลักของประเทศ รวมถึงลงทุนสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ และสนับสนุนให้มีกำรแข่งขันในบริกำรท่ำเรือ เร่ง
แก้ไขปัญหำแรงงำนภำคอุตสำหกรรม เป็นต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ “คง” อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในกำรประชุมวันที่ 5 ก.ค. 60 นี้ และน่ำจะคงอัตรำดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังผลของ
กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของเฟดต่อเศรษฐกิจไทยมีจำกัด ขณะที่กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมทั้งยังช่วยจำกั ด
ควำมเสี่ยงจำกภำวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานยอดให้บริการปล่อยกู้ของบริษัทผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) ล่าสุด ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2560 ว่า มีจานวนบัญชีผู้ใช้สิ นเชื่อเพิ่มขึ้น 7.4
หมื่นบัญชี หรือ 470% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จำก 1.57 หมื่นบัญชี เพิ่มเป็น 8.95 หมื่นบัญชี มีวงเงินปล่อยกู้รวม 2,386 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 2,045 ล้ำนบำท หรือ 600% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีเพียง 341 ล้ำนบำท ถือว่ำเติบโตดีต่อเนื่อง
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : GDP ประจาไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 1.4%, ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 118.9 ในเดือนมิ.ย., ดัชนี
ภาคการผลิตร่วงลง สู่ระดับ 12.3 ในเดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐร่วงลง 1.1% ในเดือนพ.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลงสู่ระดับ 1.3% ในเดือนมิ.ย.
 ประเทศอังกฤษ : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.หดตัวลง 3.3% จากเดือนก่อนหน้า, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ปรับตัว
ขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค.
 ประเทศจีน :
ประเทศสหรัฐ : กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเผยตัวเลขประมำณกำรครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ำย ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 1.4%, ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่ำดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึน้ แตะ
ระดับ 118.9 ในเดือนมิ.ย. จำกระดับ 117.6 ในเดือนพ.ค., ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) สำขำดัลลัส เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตร่วงลง สู่ระดับ 12.3 ในเดือน
มิ.ย. จำกระดับ 23.3 ในเดือนพ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนำดใหญ่ร่วงลง 1.1% ในเดือนพ.ค.
หลังจำกลดลง 0.9% ในเดือนเม.ย.
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : สำนักงำนสถิติแห่งสหภำพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลงสู่ระดับ 1.3% ในเดือนมิ.ย.
ประเทศอังกฤษ : กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.หดตัวลง 3.3% จากเดือน
ก่อนหน้า, กระทรวงกำรสื่อสำรและกิจกำรภำยในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรดีดตัวขึ้นของรำคำน้ำมัน
ประเทศจีน: สำนักงำนสถิติแห่งชำติของจีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.9 ในเดือนมิ.ย.
จำกระดับ 54.5 ในเดือนพ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.7 ในเดือนมิ.ย. จำกระดับ 51.2 ในเดือนพ.ค. บ่งชี้ว่ำ
กิจกรรมในภาคการผลิตของจีนขยายตัวเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันแล้ว
ราคาน้ามัน : ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 60 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 30
มิ.ย. ที่ระดับ 46.04 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 3.03 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น 6.9% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. รำยงำน
แท่นขุดเจำะน้ำมันรำยสัปดำห์ของเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งระบุว่ำ แท่นขุดเจำะน้ำมันที่มีกำรใช้งำนในสหรัฐ มีจำนวนลดลง 2 แท่น สู่ระดับ 756 แท่นในสัปดำห์นี้
ซึ่งเป็นกำรลดลงเป็นสัปดำห์แรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. อีกทั้งแบงก์ ออฟ อเมริกำ เมอร์ริล ลินช์ ได้ประกำศปรับลดคำดกำรณ์รำคำน้ำมัน WTI ในปีนี้ สู่ระดับ
47 ดอลลำร์/บำร์เรล และ 50 ดอลลำร์/บำร์เรลในปีหน้ำ เนื่องจำกเห็นว่ำภำพรวมกำรผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ ลิเบีย และไนจีเรีย รวมทั้งอุปสงค์ที่
อ่อนแอนั้น จะส่งผลให้ปริมำณอุปทำนน้ำมันทั่วโลกพุ่งขึ้นมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้
อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจำกรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.
แนวโน้มค่ำเงินบำทในสัปดำห์นี้มีทิศทำงอ่อนค่ำลง ซึ่งต้องรอดูปัจจัยของสัปดำห์หน้ำคือ กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) วันที่ 5 ก.ค.
และ ตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรของสหรัฐฯ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 ก.ค. 60)
 สหรัฐ : ดัชนีผู้จดั กำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือนมิ.ย.จำกมำร์กติ , ดัชนีภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือนมิ.ย.จำกสถำบันจัดกำร
ด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM), ดุลกำรค้ำเดือนพ.ค.
 อียู : ดัชนีผู้จดั กำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือนมิ.ย.จำกมำร์กติ , ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรก่อสร้ำงเดือนมิ.ย.
 เยอรมนี :
 ฝรั่งเศส :
 จีน : ดัชนีผู้จดั กำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/ภำคบริกำรเดือนมิ.ย.จำกไฉซิน
 ญี่ปุ่น : ควำมเชื่อมัน่ ของกลุ่มผูผ้ ลิตรำยใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจำไตรมำส 2 /2560, ควำมเชื่อมัน่ ผูบ้ ริโภคเดือนมิ.ย.
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