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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 276 ประจาวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ช่วงวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•
•
•
•

การส่งออกของไทยในเดือน ก.ย. 60 ขยายตัว 12.2% yoy
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 21.9% yoy
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 86.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งอยูท่ รี่ ะดับ 85.0
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 60 มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund Flow) ไหลเข้าสุทธิ 2.14 แสนล้านบาท
ดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือน ก.ย. 60 อยู่ที่ระดับ 157.14 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.12% yoy
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ก.ย. อยูท่ ี่ 2.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.75% yoy
ธอส. ปล่อยสินเชื่อทะลุ 1 ล้านล้าน พร้อมตั้งเป้าลดยอดหนี้ NPL ในปีหน้าให้ต่ากว่า 4%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.17 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย.)

กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออกของไทยเดือน ก.ย. 60 เติบโต 12.2% yoy ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเป็นการ
ขยายตัวระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน สาหรับสินค้าส่งออกหลักๆ ที่เติบโตในเดือนนีไ้ ด้แก่ ทองคา ผลิตภัณฑ์ยาง น้ามัน น้าตาล ข้าว
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ส่วนการนาเข้าในเดือน ก.ย. มีมูลค่า 1.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.73% yoy ส่งผลทาให้ประเทศไทย
เกินดุลการค้าประมาณ 3.35 พันล้านดอลลาร์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบ
ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 21.9% yoy โดยมียอดขายจานวน 77,592 คัน เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือน ที่ 9 ติดต่อกัน โดยเป็นผลจากราคาสินค้า
เกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น และภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และการส่งออก
ส่งออกรถยนต์สาเร็จรูปเพิ่มขึ้น 7.19% yoy โดยมีจานวน ที่ 120,654 คัน สูงสุดในรอบ 24 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน
เดือน ก.ย. 60 อยู่ที่ระดับ 86.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งอยูท่ รี่ ะดับ 85.0 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือน ที่ 2 ติดต่อกัน
สมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เผยช่วง 9 เดือนแรกของปี 60 มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund Flow) ไหลเข้าสุทธิ
2.14 แสนล้านบาท โดย 85% เป็นการเข้าซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 1.82 แสนล้านบาท ทาให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/60 ต่างชาติมี
มูลค่าการลงทุนสะสมสุทธิในตราสารหนี้ไทยทั้งสิ้น 8.14 แสนล้านบาท, ดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือน ก.ย. 60 อยู่ที่ระดับ 157.14 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 6.12% yoy โดยดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.03% yoy ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง 6.12% yoy, กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เปิดเผยว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 2.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.75% yoy ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 26.1 ล้านคน ขยายตัว 5.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งทาให้เกิดรายได้ 1.33 ล้านล้านบาท, ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) เผยยอดปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทะลุ 1 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 7.43% yoy พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้
หรือ NPL ในปีหน้าให้ต่ากว่า 4%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.17 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. ทั้งนี้
เนื่องจากตลาดมีความเชื่อมั่นเรื่องการพิจารณาแผนปฏิรูประบบภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังการประชุมวุฒิสภาสหรัฐ รวมถึง
ปัจจัยหนุนจากประธานเฟดคนใหม่ที่มีแนวคิดเรื่องปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านดีดตัว
ขึ้น 4 จุด สู่ระดับ 68 ในเดือน ต.ค.
• ประเทศจีน : GDP ประจาไตรมาส 3/2560 ขยายตัว 6.8%, , ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัว 1.6%, ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ขยายตัว 6.9% ในเดือน ก.ย., รายได้และรายจ่ายด้านการคลังของจีนมีการขยายตัว 9.7%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 6.702 แสนล้านเยน โดยยอดการส่งออกปรับตัวขึ้น 14.1%
ส่วนยอดการนาเข้าเพิ่มขึ้น 12.0%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.41% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ก.ย. โดยได้แรง
หนุนจากการผลิตรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์, สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านดีด
ตัวขึ้น 4 จุด สู่ระดับ 68 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาส 3/2560 ขยายตัว
6.8% yoy, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. ขยายตัว 1.6% yoy, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. ขยายตัว 6.9% yoy,
กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยรายได้และรายจ่ายด้านการคลังของจีนมีการขยายตัว 9.7% yoy สู่ระดับ 13.41 ล้านล้านหยวน โดยได้ปัจจัย
หนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลการค้าเดือน ก.ย.อยู่ที่ระดับ 6.702 แสนล้านเยน (1.02 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) โดยยอดส่งออกปรับตัวขึ้น 14.1% yoy ในขณะทีย่ อดนาเข้าเพิ่มขึ้น 12.0%
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วเพิ่มขึ้นประมาณ 0.41% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. ที่ระดับ 51.47 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 0.41% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. ราคาน้ามัน WTI ยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออก
กลาง ซึ่งทาให้การส่งออกน้ามันลดน้อยลง อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจานวนลดลง 7 แท่น สู่ระดับ 736 แท่นในสัปดาห์ที่
สิ้นสุดวันที่ 20 ต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-27 ตุลาคม 2560)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน ต.ค. จากมาร์กิต, ยอด
สั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ย., ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย.
• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/
ภาคบริการเบื้องต้นเดือน ต.ค. จากมาร์กิต
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย
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