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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับเพ่ิมประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวท่ี 3.9% (ปรับขึ้น 0.3% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมในเดือน พ.ค. 60) และการส่งออกขยายตัว 7.5% จาก 
2.4% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปท่ีระดับ 0.6% จาก 1.5% ส่วนเทศกาลกินเจ คาดเม็ดเงินสะพัด 4.5 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 2.5% จากปีก่อน ถือ
ว่าขยายตัวต่่ากว่าอัตราการขยายตัวในปีก่อนที่ขยายตัวถึง 4.2% สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยอยู่ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจเติบโต 3.7% ในปี 60 และ 3.5% ในปี 61 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของ
ไทยอาจปรับขึ้น 0.6 % ในปี 60 และปรับขึ้น 1.0% ในปี 61 

รายงานการประชุม กนง. ชี้ว่าคณะกรรมการมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนขึ้น โดยคณะกรรมการ กนง. บางราย 
มองว่า หากอัตราดอกเบี้ยต่่าลง อาจกระตุ้นครัวเรือนบางกลุ่ม หันไปลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจเพิ่มแ รง
กดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ และช่วยให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเร็วขึ้นได้ไม่มาก กนง.ระบุหลังคงอัตราดอกเบี้ยว่า เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนข้ึน แต่ยังติดตามการฟื้นตัวอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย จะช่วยหนุนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
กลับสู่เป้าหมาย แต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง นอกจากน้ัน กนง.ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่ประเมินไว้ จากปัจจัยด้านอุปทาน
เป็นส่าคัญ แต่ยังคงมีทิศทางปรับสูงขึ้นอย่างช้าๆ อย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟ้ออาจปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้า เมื่อเทียบกับในอดีตจากปัจจั ยเชิง
โครงสร้าง เช่น บทบาทของ Modern Trade และ E-Commerce รวมทั้งการแข่งขันของสินค้าในตลาด 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เผยตัวเลขท่องเที่ยวสะสมปี 60 (1 ม.ค.-11ต.ค.) มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ขยายตัวร้อย
ละ 5.6 และ 7.6 จากปีก่อน ตามล าดับ โดยมีจ่านวนนักท่องเที่ยวสะสม 26.9 ล้านคน และก่อให้เกิดรายได้ 1.37 ล้านล้านบาท, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) เผยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) มียอดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักรลดลงกว่า 30% จากปีก่อน โดยมีจ่านวน 4,725 
เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 168,000 ล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.12 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่6 ต.ค. เนื่องจากผลของ
การขายดอลลาร์ เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวในปลายสัปดาห์ ประกอบกับการที่นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศจัดเลือกตั้งในช่วงปลายปี 61 ท่าให้
นักลงทุนต่างชาติเกิดความชัดเจนต่อเศรษฐกิจไทย  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่275 ประจ าวันที่ 16 ตลุาคม 2560 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับเพ่ิมประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 60 จากเดิม 3.6% เป็น 3.9% และคาดเม็ด
เงินสะพัดในช่วงเทศกาลกนิเจ อยู่ท่ี 4.5 หมื่นล้านบาท 

• ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจเติบโต 3.7% ในปี 60 

• รายงานการประชุม กนง. ล่าสุดชี้ว่าคณะกรรมการมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนขึ้น 

• กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เผยตัวเลขท่องเท่ียวสะสมปี 60 (1 ม.ค.-11ต.ค.) มีจ านวนนกัท่องเที่ยวและรายได้
ขยายตัวร้อยละ 5.6 และ 7.6 จากปีก่อน ตามล าดับ 

• กรมโรงงานฯ เผยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) มียอดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักรลดลงกว่า 30% จากปีก่อน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.12 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 0.4% ในเดือน ก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
ขยับข้ึน 0.2% ในเดือน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้น 0.5% ในเดือน ก.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 1.6% 
ในเดือน ก.ย. หลังจากขยับลง 0.1% ในเดือน ส.ค. 

ประเทศจีน: ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยอัตราว่างงานของจีนอยู่ที่ 4.83% ในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่่าที่สุดในรอบ 
5 ป,ี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.ย.ของจีนร่วงลงแตะระดับ 50.6 จากระดับ 52.7 ในเดือน ส.ค., สมาคมผู้ผลิตรถยนต์
ของจีนเปิดเผยยอดขายรถยนต์ในเดือน ก.ย. ซ่ึงปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา แตะ 2.71 ล้านคัน 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค.ขยายตัวแตะ 2.38 ล้านล้านเยน (2.1 หมื่นล้าน
ดอลลาร์), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3% ในเดือน ก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยปรับตัวข้ึนติดต่อกนั
เป็นเดือน ที่ 9 ส่าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.7% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. ที่ระดับ 51.45 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.16 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค. สัญญาน้่ามันดิบพุ่งขึ้นหลังจากมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียจะปรับลดปริมาณการส่งออก
น้่ามันในเดือน พ.ย. ลงเหลือ 560,000 บาร์เรล/วัน ตามข้อตกลงของกลุ่มโอเปก และหลังจากท่ีปธน. ทรัมป์ ประกาศไม่ให้การรับรองว่าอิหร่าน
ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ท่าไว้ในปี 58 ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้่ามันของอิหร่าน 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16-20 ตุลาคม 2560)  

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือน ต.ค. จากเฟดนิวยอร์ก, ราคาน่าเข้าและส่งออก
เดือน ก.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 

• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ดุลการค้าเดือน ส.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 

• ประเทศอังกฤษ: อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย., อัตราว่างงานเดือน ส.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. (ประมาณการครั้งสุดท้าย) 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 0.4% ในเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้น 0.5% ในเดือน 
ก.ย. และยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 1.6% ในเดือน ก.ย. 

• ประเทศจีน: อัตราว่างงานของจีนอยู่ที่ระดับ 4.83% ในเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการร่วงลง
แตะทีร่ะดับ 50.6, ยอดขายรถยนต์ในเดือน ก.ย. ซ่ึงปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.7% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค.ขยายตัวแตะ 2.38 ล้านล้านเยน, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 
3% ในเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.7% ในเดือน ส.ค. 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


