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ธนาคารโลกปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยส าหรับปีนี้และปีหน้า โดยธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะเติบโต 3.5% ในปี 2560 (ปรับขึ้น 0.3% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมในเดือน เม.ย.) และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.6% ในปี 
2561 (ปรับขึ้น 0.3% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมในเดือน เม.ย.), คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับเพ่ิมประมาณการอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 เป็นเติบโต 3.7-4.0% จากเดิมที่คาดไว้ 3.5-4.0% โดยเป็นผลจากการปรับเพิ่มคาดการณ์การ
ส่งออกปีน้ีเป็นขยายตัว 6.5-7.5% จากก่อนหน้าน้ีคาดไวท้ี่ 3.5-4.5%, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเพ่ิมคาดการณ์การ
เติบโตของการส่งออกในปี 2560 เป็นไม่ต่่ากว่า 6% จากเดิมคาดไว้ 5% หลังการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวได้ 8.9%  

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ก.ย.อยู่ที่ 101.22 เพ่ิมขึ้น 0.86% yoy และเป็นการปรับเพิ่ม
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเป็นผลจากราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศท่ีสูงขึ้น และการปรับขึ้นของราคาบุหรี่และสุรา จากการปรับโครงสร้างภาษี
ใหม่ รวมทั้งราคาผัดสดสูงขึ้นจากน้ าท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกบางแหล่ง ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน (Core CPI) ในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 
101.44 เพ่ิมขึ้น 0.53% yoy, ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่า โครงการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีผลทางจิตวิทยาช่วยสร้าง
บรรยากาศจับจ่ายและการบริโภคในประเทศคึกคักขึ้น แต่ผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ถึง 0.1% เพราะเป็นเม็ดเงินเดิมจากโครงการที่เคยมี
อยู่แล้ว เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี จึงไม่ได้มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว อีกท้ังก าลังซื้อในระยะข้างหน้ายังไม่เข้มแข็ง 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยผลการด้าเนินงานการค้้าประกันสินเชื่อในช่วง 9 เดือนของปี 2560 มี
ยอดอนุมัติค้้าประกันสินเชื่อทั้งสิ้น 54,027 ล้านบาท โดยมีลูกค้าใหม่ 67,597 ราย นอกจากนี้ยังประสบความส าเร็จการค้ าประกันสินเช่ือ 
SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ตามกรอบวงเงิน 81,000 ล้านบาท โดยยอดค าขอค้ าประกันสินเช่ือมากกว่า 10,000 ล้านบาท ช่วย SMEs ได้
จ านวน 1,200 ราย 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่29 ก.ย. เนื่องจากค่าเงิน
ดอลลาร์แข็งค่าหลังได้รับปัจจัยหนุนจากความหวังเรื่องการปฏิรูปภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับตัวเลขผู้ว่างงานเพื่อขอรับสวัสดิ การ
ลดลง นอกจากน้ีตลาดยังคงติดตามความคืบหน้าการตัดสินใจเลือกประธานเฟดคนใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่274 ประจา่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ธนาคารโลกปรับเพ่ิมตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 จากเดิม 3.2% เป็น 3.5% 

• กกร. ปรับเพ่ิมประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 เป็น 3.7-4.0% 

• สภาผู้ส่งสนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเพ่ิมคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกในป ี2560 เป็นไม่ต่่ากว่า 6% 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ก.ย.อยู่ท่ี 101.22 เพ่ิมขึ้น 0.86% yoy, ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ใน
เดือน ก.ย. อยู่ท่ี 101.44 เพ่ิมขึ้น 0.53% yoy 

• ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่า โครงการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกจิไม่ถึง 0.1% 

• ผลการด่าเนินงานการค้่าประกันสินเชื่อในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) มียอดอนุมัติค้่าประกันสินเชื่อ 54,027 ล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: ไอเอชเอส มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการชะลอตัวลงสู่ระดับ 
54.8 ในเดือน ก.ย. จากระดับ 55.3 ในเดือน ส.ค., ในขณะที่ผลส ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคการ
ผลิตของ ISM พุ่งขึ้นสู่ระดับ 60.8 ในเดือน ก.ย. จากระดับ 58.8 ในเดือน ส.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศจีนเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 55.40 จากระดับ 53.40 ในเดือน ส.ค. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.40 จากระดับ 51.70 ใน
เดือน ส.ค., ธนาคารโลกปรับเพ่ิมคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็น 6.7% โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% จากการ
คาดการณ์ในเดือน เม.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นรายงานว่าค่าจ้างที่แท้จริงปรับตัวขึ้น 0.1% yoy 
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ไอเอชเอส มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน อยู่ที่ 

56.7 ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 55.7 ในเดือน ส.ค. 
ราคาน้้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค. ที่ระดับ 49.29 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.38 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. ราคาน้ ามันดิบกลับมาปรับตัวลดลงในวันศุกร์ หลังจากท่ีดีดตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้
แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจะขยายเวลาปรับลดก าลังการผลิตน้ ามันจนถึงสิ้นปีหน้า 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 ตุลาคม 2560)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., 
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน ต.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.ย.จากไฉซิน, ยอดขายรถยนต์เดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการชะลอตัวลงสู่ระดับ 54.8 ในเดือน 
ก.ย., ดัชนีภาคการผลิตของ ISM พุ่งขึ้นสู่ระดับ 60.8 ในเดือน ก.ย. 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการ และภาคการผลิตในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.40 และ 
52.40 ตามล่าดับ, ธนาคารโลกปรับเพ่ิมคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็น 6.7% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ค่าจ้างที่แท้จริงปรับตัวขึ้น 0.1% yoy 

• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนอยู่ท่ี 56.7 ในเดือน ก.ย. 

• ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


