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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 18-22 ก.ย.60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 272 ประจาวันที่ 25 กันยายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ยอดส่งออกส.ค.60 โตพุ่ง 13.2% สูงสุดในรอบ 55 เดือน พาณิชย์มั่นใจส่งออกทั้งปี 60 โต 7%
คลังปั๊มเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย เร่งอัดมาตรการดันจีดีพีแตะ 4%
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 8.66% จากปีก่อน
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน อยู่ที่ระดับ 85.0
ดัชนีรายได้เกษตรกร, ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือน ส.ค. 60 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.14 และ 16.41 จากเดือนก่อน ตามลาดับ ขณะที่
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.08
• ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าพุ่งในเกณฑ์ร้อนแรง
กระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกเดือนส.ค. 60 มีมูลค่า 21,224 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.2% และเป็นการส่งออกในระดับ
สูงสุดในรอบ 55 เดือน เป็นผลมาจากตลาดสาคัญขยายตัวทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดจีน CLMV ญี่ปุ่น และสหรัฐ ส่วนการส่งออกรายสินค้าก็
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้ง สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนการนาเข้า มีมูลค่า 19,134 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัว 14.9% ส่งผลให้ไทยมีการค้าเกินดุล 2,090 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การส่งออก 8 เดือนแรก (ม.ค – ส.ค. 60) มีมูลค่าอยู่ที่ 153,623
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการค้าโลก เศรษฐกิจของประเทศผู้นาเข้า ราคาสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรมดีขึ้น ขณะที่การนาเข้า 8 เดือนแรกของปี มีมูลค่าอยู่ที่ 144,750 ล้านเหรียญสหรัฐ มีผลทาให้การค้าไทยเกินดุล อยู่ที่ 8,873 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คาดว่าการส่งออกทั้งปี 60 จะขยายตัว 7% น่าจะทาได้ โดยการส่งออกในช่วงที่เหลือจากนี้ต้องส่งออกต่อเดือนเฉลี่ยที่ 19,210 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ปลัดกระทรวงการคลังเผยต้องการให้อัตราเศรษฐกิจ ปี 60 ขยายตัวได้ถึง 4% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.6% ซึ่งในช่วงที่
เหลืออีก 3 เดือนของปีนี้ กระทรวงจะเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องรอดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ลดดอกเบี้ยนโยบายตามที่กรระทรวงได้เสนอไปหรือไม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนส.ค.
เพิ่มขึ้น 8.66% จากปีก่อน โดยมีจานวน 3.13 ล้านคน ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งสิ้น 23.55 ล้านคน
ขยายตัว 5.36% จากปีก่อน กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ตั้งเป้าก่อนหน้านี้ว่า จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ จะมีจานวนราว 35 ล้านคน
เพิ่มขึ้นราว 10% จากปีที่ผ่านมา โดยมาจากแรงหนุนของจานวนนักท่องเที่ยวจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน อยู่ที่ระดับ 85.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ 83.9 จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น ใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีคาสั่งซื้อและยอดขายโดยรวม รวมถึงปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3
เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 101.9 เพิ่มขึ้นจาก 101.6 ในเดือนก.ค. เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่า จะมีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่าดัชนีรายได้เกษตรกร, ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือน ส.ค. 60
ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.14 และ 16.41 จากเดือนก่อน ตามลาดับ ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 17.08 โดยดัชนี
รายได้เกษตรกรที่ปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ามัน ลาไย สุกร ไข่ไก่ และกุ้ง
ขาวแวนนาไม สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจาเดือน ก.ย. 60 โดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือน
ข้างหน้า (พ.ย.60) อยู่ที่ 124.13 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.34% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 104.01 ตามภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่มีการฟื้นตัว ในภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐ : ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งขึ้น 8.5% แตะระดับ 1.231 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2, ธนาคารกลาง (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ระดับ 1.25-1.50%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการเบื้องต้น ชะลอตัวลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 2 เดือน
• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้น อยู่ที่ 56.7 ในเดือนก.ย.
• ประเทศญีป่ ่นุ : เกินดุลการค้าเดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 1.1364 แสนล้านเยน, ส่งออกในเดือนส.ค. ทะยานขึ้น 18.1% แตะที่ 6.28 ล้านล้านเยน
• ประเทศจีน : จีนได้เพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีก 1.95 หมื่นล้านดอลลาร์
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งขึ้น 8.5% แตะระดับ 1.231 แสนล้านดอลลาร์ในไตร
มาส 2 จากระดับ 1.135 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1, ธนาคารกลาง (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.25-1.50%, มาร์กิตเปิดเผยว่า
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการเบื้องต้น ชะลอตัวลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 2 เดือน โดยอยู่ที่ระดับ 54.6 ในเดือนก.ย. จาก
ระดับ 55.3 ในเดือนส.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิต เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้น อยู่ที่ 56.7 ในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 55.7 ในเดือนส.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าเดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 1.1364 แสนล้านเยน (1.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ) โดยได้รับแรงหนุนจาก
การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของยอดส่งออกรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ไปยังสหรัฐ สาหรับยอดส่งออกในเดือนส.ค. ทะยานขึ้น 18.1% แตะที่ 6.28 ล้าน
ล้านเยน ขณะที่ยอดนาเข้าเพิ่มขึ้น 15.2% แตะที่ 6.16 ล้านล้านเยน
จีน: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า จีนได้เพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีก 1.95 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 1.166 ล้านล้าน
ดอลลาร์ ในเดือนก.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. โดยในช่วงต้นสัปดาห์
ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจนในช่วงปลายสัปดาห์ค่าเงินบาทค่อยๆ ปรับตัวอ่อนค่าจนปิดตลาดที่ระดับเดียวกับสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ตลาดยังรอ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยในวันที่ 27 ก.ย.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.42% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวด
ส่งมอบเดือน พ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. ที่ระดับ 50.66 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.77 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.42%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. โดยได้รับปัจจัยหนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลดกาลังการผลิต (JMMC)
เปิดเผยว่า ประเทศที่ร่วมในข้อตกลงปรับลดกาลังการผลิตน้ามัน ให้ความร่วมมือลดกาลังการผลิตที่ระดับ 116% ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 94%
ในเดือนก.ค. นอกจากนี้ ราคาน้ามันยังได้รับแรงหนุนหลังจากที่ เบเกอร์ ฮิวจ์ รายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจานวนลดลง 5
แท่น สู่ระดับ 744 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-29 ก.ย. 60)
• สหรัฐ : ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนส.ค.จากเฟดชิคาโก, ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดดัลลัส, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนก.ย.จากคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2
• อียู : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย., ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนก.ย.
• จีน : กาไรภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
• ญี่ปุ่น : ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงิน
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