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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 273 ประจาวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ช่วงวันที่ 25-29 กันยายน 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากการส่งออกสินค้าและบริการที่
ขยายตัวได้ดี
 กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5%
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 3.74% yoy, อัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 62.5%
 กนง. ปรับเพิ่มคาดการณ์จีดีพีในปี 60 เป็นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5%
 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนไี้ ว้ที่ 3.5% ตามที่เคยคาดการณ์ไว้
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจาก
การส่งออกสินค้าและบริการที่ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐนั้นขยายตัวจากรายจ่ายประจา ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับตัวลดลง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัวจากเดือนก่อน, คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี เนื่องจากเห็นว่าระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้อง
ติดตามความเสี่ยงในบางจุดที่อาจจะสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร, ธปท. ได้ประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มนี ยั
ต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศประจาปี 60 ซึ่งประกอบด้วย ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 3.74% yoy และถือว่า
เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 9 เดือน ส่วนอัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 62.5% เพิ่มขึ้นจาก 60.0% ในเดือน ก.ค., สานักงาน
เศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าในช่วง 11 เดือน แรกของปี งปม. 2560 รัฐบาลมีรายได้ 2.08 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.67 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 4.62 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้น เดือน ส.ค. 2560 มี จานวน 3.15 แสน
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนอยู่ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)
ของไทยในปี 60 เป็นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5% พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกปีนี้เป็นขยายตัว 8.0% จากเดิมคาดโต
5.0%, ในขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ 3.5% ตามที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยมองว่าการส่งออก
จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าการลงทุนภาครัฐจะเร่งตัวขึ้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. ปัจจัยที่สาคัญ
ตลอดสัปดาห์นี้เป็นในเรื่องของมีการขายสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ และกลับเข้าไปถือดอลลาร์ ทาให้เงินบาทไม่ได้เป็นสกุลเดียวที่อ่อนค่าแต่เป็น
ทัง้ ภูมิภาค รวมทั้งเงินเยนและยูโรด้วย สาหรับผลประชุม กนง. คงดอกเบี้ยนั้นมีผลทาให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าในช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นก็อ่อนค่า
ต่อ ซึ่งตลาดมองว่าดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งค่าและบาทจะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: จีดีพีประจาไตรมาส 2/2560 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) ขยายตัว 3.1%, ดัชนีการทาสัญญาขายบ้านที่
รอปิดการขายในเดือน ส.ค. ลดลง 2.6%
 ประเทศจีน: รายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.7% และมีกาไรพุ่งขึ้น 17.3%
 ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานในเดือน ส.ค.อยู่ที่ระดับ 2.8% (ไม่เปลี่ยนแปลง), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน
ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7%
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยูโรโซนในเดือน ก.ย. ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 113
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจาไตรมาส 2/2560 (ประมาณ
การครั้งสุดท้าย) ขยายตัว 3.1% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 3.0%, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ
(NAR) เปิดเผยว่าดัชนีการทาสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน ส.ค. ลดลง 2.6%
ประเทศจีน: คณะกรรมการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจของจีน (SASAC) เปิดเผยว่ารายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 8 เดือน แรกของ
ปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.7% และมีกาไรพุ่งขึ้น 17.3%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอัตราว่างงานในเดือน ส.ค.อยู่ที่ระดับ 2.8% ซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดือน ก.ค., กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ส.ค.
ปรับตัวขึ้น 0.7% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือน ก.ค.
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยูโรโซนในเดือน ก.ย. ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 113 จาก
ระดับ 111.9 ในเดือน ส.ค.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. ที่ระดับ 51.67 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัจจัยของสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออก
กลางทาให้นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ตลาดน้ามันยังได้รับแรงหนุนจากความพยายามของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามันในการ
ลดอุปทานน้ามันโลกลงอีกราว 2%

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 ตุลาคม 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการ
ผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดุลการค้าเดือน ส.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จากมาร์กิต, อัตรา
ว่างงานเดือน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ส.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจาไตรมาสที่ 3 2560, ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคเดือน ก.ย., ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย., ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือน ส.ค.
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