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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 3-7 ก.ค.60

ปีที่ 5 ฉบับที่ 261 ประจาวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 กนง. ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 60 เป็นโต 3.5% และคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%
 กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 60 อยู่ระหว่าง 0.7-1.7% จากเดิมคาดไว้ 1.5-2.2%
 ชะลอการบังคับใช้ 4 มาตราของพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ออกไปก่อนเป็นเวลา 6 เดือน โดยทั้ง 4
มาตราจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.60 เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
 ททท.คาดการณ์ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา จะมีเงินสะพัด 6.68 พันล้านบาท
 กกร.เพิ่มส่งออกโต3.5-4.5%ห่วงค่าเงิน-มาตรการคู่ค้าไทย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไทยในปี 60 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.5%
จากเดิมที่คาดไว้ 3.4% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีขึ้ น ขณะที่ในปี 61 คาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ 3.7% และมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจน
ต่อเนื่องจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวมากขึ้นในหลายกลุ่มสินค้าและตลาดส่งออก และจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้เร็ว ขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามรายได้ภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น ส่งผลให้กาลังซื้อโดยรวมไม่เข้มแข็งนัก การใช้จ่ายของภาครัฐยังเป็นแรง
ขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดคาดการณ์อัต ราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในปี 60 อยู่ระหว่าง 0.7-1.7% จากเดิมคาดไว้ 1.5-2.2% เพื่อสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ อีกทั้งเป็นผลจากการปรับ
สมมติฐานราคาน้ามันดิบดูไบในปีนี้ ว่าจะอยู่ระหว่าง 45-55 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จากเดิมที่ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล หลังราคา
น้ามันในตลาดโลกไม่ได้สูงมากอย่างที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เห็นชอบออกคาสั่ง คสช.ตามมาตรา 44
เพื่อชะลอการบังคับใช้ 4 มาตราของพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ออกไปก่อนเป็นเวลา 6 เดือน โดยทั้ง 4
มาตราจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เขากล่าวว่า ทั้ง 4 มาตรา มีบทลงโทษที่รุนแรง โดยเฉพาะค่าปรับที่ก่าหนดโทษขั้นต่่าไว้ 4 แสน
บาท สูงสุดไม่เกิน 8 แสนบาท กรณีนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพราะรัฐบาลมีความเป็นห่วงเศรษฐกิจภายในประเทศ และความสงบ
เรียบร้อยของสังคม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.60 เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อ MPI ในเดือนพ.ค. ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ ยาง สาหรับในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ MPI
ปรับเพิ่มขึ้น 0.15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ก่อนหน้านี้ สศอ.คาดว่า MPI ในปี 60 จะเพิ่มขึ้นในกรอบ 0.5-1.5% จากปี 59 ที่เพิ่มขึ้น 0.45%
สศอ.ระบุว่า อัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือนพ.ค. อยู่ที่ 62.1% จาก 53.6% ในเดือนเม.ย. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
คาดช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา จะมีเงินสะพัด 6.68 พันล้านบาท โดยคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 2.14 ล้าน
คน/ครั้ง มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 62% โดยภาคใต้เงินสะพัดสูงสุด 1.319 พันล้านบาท ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
มีมติปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของการส่งออกปี 60 อยู่ที่ 3.5-4.5% ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย 5% ของกระทรวงพาณิชย์
หลังจากช่วง 5 เดือนแรกการส่งออกขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตามภาคเอกชนยังเป็นห่วงการส่งออกครึ่งปีหลังที่อาจขยายตัวชะลอลง เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบราคาที่ลดลงตามราคาน้ามันในตลาดโลก,ความผันผวนของค่าเงินบาท และการติดตามมาตรการทางการค้าต่อประเทศคู่ค้าของ
สหรัฐต่อไปด้วย และปรับลดประมาณการเงินเฟ้อปีนี้มาที่ 0.5-1.5% เผยพอใจรัฐบาลยืดเวลาพิจารณา พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตปรับตัวลดลง, ดัชนีภาคบริการมีการขยายตัว 0.5 จุด, เดือนพ.ค. ขาด
ดุลลดลง 2.3%
 ประเทศอังกฤษ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตปรับตัวลดลงต่าสุดรอบ 3 เดือน
 ประเทศจีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนปรับลดลง ส่วนภาคบริการปรับเพิ่มสูงขึน้
 ประเทศญี่ปนุ่ :ยอดขายรถยนต์นาเข้าใหม่ปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือนมิ.ย., ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้ยจาก
ไตรมาส 1/60
ประเทศสหรัฐ : มาร์กิตเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สาหรับภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 52.0 ในเดือนมิ.ย., ดัชนีภาคบริการมี
การขยายตัว 0.5 จุด สู่ระดับ 57.4 ในเดือนมิ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานตัวเลขขาดดุลการค้าลดลง 2.3% ในเดือนพ.ค. สู่ระดับ 4.65
หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากที่ขาดดุล 4.76 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย.
ประเทศอังกฤษ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของอังกฤษอยู่ที่ระดับ 54.3 ในเดือนมิ.ย. ทาสถิติต่าสุดในรอบ 3 เดือน
โดยลดลงจากระดับ 56.3 เมื่อเดือนพ.ค., ภาคการก่อสร้างร่วงลงแตะ 54.8 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 56.0 ในเดือนพ.ค., สาหรับภาคบริการอยู่ที่
ระดับ 53.4 ในเดือนมิ.ย.
ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดทาร่วมกับไฉซิน ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.6 ในเดือนมิ.ย. จาก
ระดับ 52.8 ในเดือนพ.ค. สาหรับภาคการผลิตของจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.4 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
ประเทศญี่ปุ่น:สมาคมผู้นาเข้ายานยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์นาเข้าใหม่ปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือนมิ.ย. เทียบรายปี แตะที่
ระดับ 35,528 คัน, สมาคมผู้จาหน่ายรถยนต์ญี่ปุ่น เปิดเผยยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเดือนมิ.ย.พุ่งขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ,
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยผลสารวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจาไตรมาส 2/2560 ในวันนี้
โดยระบุว่าอยู่ที่ระดับ +17 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ +12
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. ที่ระดับ 44.23 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง1.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.เนื่องจากรัสเซียได้ปฏิเสธที่จะปรับลดกาลังการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้งรายงานที่ว่า กลุ่มโอเปกได้
ส่งออกน้ามันในปริมาณ 25.92 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 450,000 บาร์เรลต่อวันจากระดับของเดือนพ.ค. และเพิ่มขึ้น 1.9 ล้าน
บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30มิ.ย. แนวโน้มค่าเงิน
บาทในสั ป ดาห์ นี้ มี ทิ ศ ทางอ่ อ นค่ า ลงเนื่ อ งจากมี แ รงซื้ อ ดอลลาร์ ก ลั บ เข้ า มาในตลาด หลั ง ได้ รั บ ปั จ จั ย หนุ น จากรายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-14 ก.ค. 60)
 สหรัฐ : ดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือนมิ.ย.

 อังกฤษ : อัตราว่างงานเดือนพ.ค.
 จีน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., ยอดขายรถยนต์เดือนมิ.ย., การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) เดือนมิ.ย., ยอดนาเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย.
 ญี่ปุ่น : ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.
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