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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 282 ประจาวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 101.45 ขยายตัว 0.99% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลทาให้ CPI
เฉลี่ยช่วง 11 เดือนของปี 60 ขยายตัว 0.66%
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนอัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือน
ต.ค. อยู่ที่ 60.45%
• เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน พ.ย. ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก 50.6 ในเดือน ต.ค. มาอยู่ที่ระดับ 51.3
• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าดูแลเงินบาทในช่วงที่แข็งค่าค่อนข้างเร็ว เพื่อให้ผู้ส่งออกมีเวลาปรับตัว
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ย.)
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 101.45 ขยายตัว 0.99% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และขยายตัว 0.07% จากเดือน ต.ค. ส่งผลทาให้ CPI เฉลี่ยช่วง 11 เดือนของปี 60 ขยายตัว 0.66% ส่วน Core CPI เดือน พ.ย.60 อยู่
ที่ 101.59 ขยายตัว 0.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว 0.06% จากเดือน ต.ค. ส่งผลทาให้ Core CPI เฉลี่ยช่วง 11 เดือนของปี
60 ขยายตัว 0.55% ทั้งนีก้ ระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปีนี้ว่าจะอยู่ในระดับ 0.4-1.0% ส่วนปี 61 คาดการณ์อยู่ที่ 0.6-1.6%,
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เทียบกับที่
เพิ่มขึ้น 4.88% ในเดือน ก.ย. โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อ MPI ในเดือน ต.ค. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ามันพืช เครื่องยนต์สาหรับรถยนต์ ผัก
และผลไม้แปรรูป และเฟอร์นิเจอร์ สาหรับ MPI ในช่วง 10 เดือนแรกปี 60 ขยายตัว 1.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน นอกจากนั้น สศอ. ยังคาด
ว่าดัชนี MPI ในปี 61 จะเพิ่มขึ้น 2.0% ในขณะที่อัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือน ต.ค. อยู่ที่ 60.45%, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุ รกิจในเดือน พ.ย. ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก 50.6 ในเดือน ต.ค. มาอยู่ที่ระดับ 51.3 สูงกว่าระดับ 50 เป็น
เดือนที่ 7 โดยองค์ประกอบเกือบทุกด้านปรับตัวดีขึ้น ยกเว้นดัชนีฯ ด้านต้นทุนที่ปรับตัวลดลง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการในหลายธุรกิจ ได้แก่ การขนส่งและคมนาคม ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และการค้าส่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าได้เข้าดูแลเงินบาทในช่วงที่แข็งค่าค่อนข้างเร็ว เพื่อให้ผู้ส่งออกมีเวลาปรับตัว โดยนาย
ดอน นาครทรรพ ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. กล่าวว่า ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าค่อนข้างเร็ว ธปท. ก็ได้มีการเข้าไปดูแลค่าเงิน
บาทบ้าง เพื่อให้ผู้ส่งออกมีเวลาปรับตัว เพื่อให้เงินบาทเคลื่อนไหวตามภูมิภาค และเพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทฉีกจากคนอื่นมาก โดยสาเหตุหลักๆ ที่
ค่าเงินบาทแข็งค่ามาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนั้น ธปท. ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยในปี 60
จะเติบโตได้ถึง 4% และการส่งออกมีโอกาสเติบโตได้ 9-10% โดยเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ธปท. ได้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในปี 60 เป็นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5% พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกปี 60 เป็นขยายตัว
8.0% จากเดิมคาดโต 5.0% หลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกและการท่องเที่ยว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. โดยในระหว่าง
สัปดาห์ค่าเงินบาทได้ขนึ้ ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 31 เดือน (ใกล้ๆ ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์) ก่อนอ่อนค่าลงเล็กน้อยช่วงปลายสัปดาห์
เนือ่ งจากได้รับแรงกดดันจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากความไม่แน่นอนของแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: GDP ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตรา 3.3 % ต่อปี , ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นสวนทางคาดการณ์ในเดือน
ต.ค. โดยดีดตัวขึ้น 6.2%
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขยายตัวที่ระดับ 51.8, ภาคบริการประจาเดือน พ.ย.ขยายตัวที่
ระดับ 54.8, กาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม พุ่งขึ้น 23.3%
• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ดีดตัวขึ้น 0.5%, อัตราว่างงานเดือน ต.ค.อยู่ที่ระดับ 2.8%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแถลง GDP ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตรา 3.3 % ต่อปี ยังมีปัจจัยหนุนจากการเร่งตัวขึ้น
ของการใช้จ่ายในภาครัฐ, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นสวนทางคาดการณ์ในเดือน ต.ค. โดยดีดตัวขึ้น 6.2% เมื่อ
เทียบรายเดือนสู่ระดับ 685,000 ยูนิต
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขยายตัวที่ระดับ 51.8 จาก
ระดับ 51.6 ในเดือน ต.ค. สาหรับภาคบริการประจาเดือน พ.ย.ขยายตัวที่ระดับ 54.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 54.3 ในเดือน ต.ค. เช่นเดียวกัน, กาไร
ของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม พุ่งขึ้น 23.3% ในช่วง 10 เดือน แรกของปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 22.8% จากช่วง 9 เดือน
แรกของปีนี้
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นรายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ดีดตัวขึ้น
0.5% จากเดือน ก่อนหน้า หลังจากที่หดตัวลง 1.0% ในเดือน ก.ย., กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงาน
เดือน ต.ค.อยู่ที่ระดับ 2.8% ซึ่งทรงตัวจากระดับของเดือน ก.ย.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. ที่ระดับ 58.36 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว ลดลง 0.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. สัญญาน้ามันดิบดีดตัวขึ้นในท้ายสัปดาห์หลังจากคาลิด อัล-ฟาลีห์ ประธานกลุ่มโอเปก
และรัฐมนตรีน้ามันซาอุดิอาระเบีย แถลงว่าโอเปกและประเทศนอกกลุ่มโอเปก นาโดยรัสเซียเห็นพ้องกันในการขยายเวลาปรับลดกาลังการผลิต
น้ามัน 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน ออกไปอีก 9 เดือน จนถึงสิ้นปีหน้า จากเดิมที่มีกาหนดสิ้นสุดในไตรมาสแรกของปีหน้า

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 ธันวาคม 2560)
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ต.ค., ยอดส่งออก-นาเข้า และดุลการค้าเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการ และรวมภาคผลิต-บริการเดือน พ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือน พ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งที่ 3)
• ประเทศญี่ปุ่น: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3
(ประมาณการครั้งสุดท้าย)
• ประเทศจีน: ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ย., ยอดส่งออก, นาเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน
พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย.
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