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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 268 ประจาวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ช่วงวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





จีดีพีในไตรมาสที่ 2/60 เติบโต 3.7% yoy ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส
ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 60 เป็นเติบโต 3.5% จากเดิมที่คาดไว้ 3.2%
การส่งออกของไทยในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 1.89 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.5% yoy
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค.60 อยู่ที่ระดับ 83.9 ลดลงจากระดับ 84.7 ในเดือน มิ.ย. และเป็นการปรับตัว
ลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ก.ค. อยูท่ ี่ 3.09 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.81% yoy ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในเดือน ก.ค. ขยายตัว 6.16%
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.31 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค.)
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส
2/60 เติบโต 3.7% yoy ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส และเพิ่มขึ้น 1.3% qoq ในขณะเดียวกัน สภาพัฒน์ฯ ยังได้ปรับเพิม่
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 60 เป็นขยายตัว 3.5-4.0% (หรือมีค่ากลางที่ 3.7%) จากเดิมคาดโต 3.3-3.8% ส่วนการส่งออกปี 60 คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้น 5.7% จากเดิมคาดโต 3.6%, ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 60 เป็นเติบโต 3.5% จากเดิมที่คาดไว้ 3.2% จาก
การที่เศรษฐกิจโลกขยายตัว และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง และคาดว่าในปี 61 จะเติบโต 3.6% จากเดิมคาดว่าจะเติบโต 3.3%
กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 1.89 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.5% yoy โดย
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่วนการนาเข้ามีมูลค่า 1.90 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.5% yoy ทาให้ขาดดุลการค้าประมาณ
0.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สาหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกไทยขยายตัว 8.2% ytd ส่วนการนาเข้าเพิ่มขึ้น 15.5% ytd ส่งผล
ให้มียอดเกินดุลการค้า 6.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค.60 อยู่ที่ระดับ 83.9 ลดลงจาก
ระดับ 84.7 ในเดือน มิ.ย. และเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของการบริโภค และการเกิดภาวะน้า
ท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้พบว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อปัญหาต้นทุนวัตถุ ดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น การขาดแคลน
แรงงาน รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท ที่กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก,
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิด เผยว่า จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 3.09 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.81% yoy
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ 20.41 ล้านคน ขยายตัว 4.47% ytd ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในเดือน
ก.ค. ขยายตัว 6.16% yoy ทาให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ 1.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07% ytd
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.31 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. โดยเงินบาท
ทยอยอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ จากนักลงทุนโดยเงินบาทอ่อนค่าไปที่ระดับ 33.38 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้
บางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ของผู้ส่งออก
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ภาคการผลิตและบริการในเดือน ส.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 56.0, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน ก.ค. ดิ่งลง
6.8%, ธนาคารสหรัฐมีกาไร 4.83 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2/60 เพิ่มขึ้น 10.7% yoy
 ประเทศจีน: กาไรของรัฐวิสาหกิจจีนเพิ่มขึ้น 23.1% ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 0.5%, ดัชนีความเชื่อมั่นของบริษัทผู้ผลิต
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปีในเดือน ส.ค.
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: ผลการสารวจของไอเอชเอส มาร์กิต ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการในเดือน ส.ค.
ดีดตัวสู่ระดับ 56.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 27 เดือน หลังจากแตะระดับ 54.6 ในเดือน ก.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้า
คงทนในเดือน ก.ค. ดิ่งลง 6.8%, บรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ รายงานว่า ธนาคารสหรัฐมีกาไร 4.83 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2/60 เพิ่มขึ้น 10.7% yoy
ประเทศจีน: กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า กาไรของรัฐวิสาหกิจจีนเพิ่มขึ้น 23.1% ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ โดยกาไรรวมใน
เดือนม.ค.-ก.ค. 60 อยู่ที่ 1.66 ล้านล้านหยวน (2.49 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 16.5% สู่ระดับ 28.94 ล้านล้านหยวน
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่น เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ก.ค.
ปรับตัวขึ้น 0.5% ซึ่งนับเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7, รอยเตอร์เปิดเผยผลสารวจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของบริษัทผู้ผลิตญี่ปุ่น
เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปีในเดือน ส.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของผู้ผลิตวัสดุ และตัวเลขนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวในวงกว้างยิ่งขึ้น
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ส.ค. ที่ระดับ 47.87 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.64 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. สัญญาน้ามันดิบ WTI ได้แรงหนุนจากรายงานของเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งระบุว่า แท่นขุดเจาะ
น้ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐ ลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 759 แท่นในสัปดาห์นี้ โดยรายงานดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ภาวะอุปทานที่สูงเกินไปในสหรัฐ อีกทั้งรัฐบาลสหรัฐคาดว่าการผลิตน้ามันดิบราว 9.6% และการผลิตก๊าซธรรมชาติราว 14.6% จะถูกปิดลงจาก
อิทธิพลของเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.,
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2/2560 (ประมาณการครั้งที่ 2)
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ส.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือน ก.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน เดือน ส.ค., อัตราว่างงานเดือน ส.ค.
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