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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 284 ประจาวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ช่วงวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL)
• คณะมนตรีการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) ลงมติให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยในทุกระดับรวมทัง้ การ
เจรจา FTA ไทย-อียู
• ก.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ก.การคลังเตรียมทีจ่ ะเสนอมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือทุกจังหวัดที่
ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2-3 สัปดาห์
• ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย และธนาคารกลางมาเลเซีย ประกาศให้ใช้กลไกการชาระเงินสกุลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การค้าและการลงทุน
• เอดีบปี รับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็น 3.8% ทัง้ ปี 60 และปี 61
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 15 ธ.ค. (เวลาประเทศไทย) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับ
สถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้อง
จับตามองพิเศษ (PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) หลังจากที่ได้จัดให้ไทยอยู่ในบัญชี PWL ระหว่างปี 25502560 ก่อนที่จะประกาศทบทวนสถานะของไทยนอกรอบ (OCR) เมื่อวันที่ 15 ก.ย., คณะมนตรีการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) ลงมติ
ให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยในทุกระดับรวมทัง้ การเจรจา FTA ไทย-อียู โดยให้คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาความเป็นไปได้
ที่จะเริ่มเจรจากันต่อภายหลังการเลือกตั้งของไทย ซึ่งการออกแถลงการณ์มติของอียูครั้งนี้เป็นก้าวสาคัญในการสานต่อความสัมพันธ์หุ้นส่ วนเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอียู หลังจากฝ่ายอียูระงับการเยือนไทยของผู้แทนระดับสูงของตนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือ
ทุกจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2-3 สัปดาห์ โดยเบื้องต้นกาหนดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พัก
ค่าเดินทาง ที่จะลดหย่อนได้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี และจะใช้ในปีภาษี 2561, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) เผยว่า ธปท. ได้ร่วมกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย และธนาคารกลางมาเลเซีย ประกาศให้ใช้กลไกการชาระเงินสกุลท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยการรับชาระเงินสกุลรูเปียห์-ริงกิต และรูเปียห์-บาท รวมถึงการ
ขยายขอบเขตกลไกการชาระเงินสกุลริงกิต-บาทจะเริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 61, ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ได้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยว่าอาจจะเติบโต 3.8% ในปี 60 จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 3.5 % และคาดว่าอาจจะเติบโต 3.8 %
ในปี 2018 จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 3.6 % นอกจากนัน้ เอดีบีคาดว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยอาจอยู่ที่ 0.7 % ในปี 60 และ 1.5 % ในปี 61
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. โดยในระหว่าง
สัปดาห์ ค่าเงินบาทได้แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี 8 เดือน ที่ระดับ 32.44 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ หลัง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงมุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าไว้ตามเดิม และนอกจากนัน้ ยังมีประเด็นเรือ่ งความไม่แน่นอนของการ
ผลักดันมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ทีเ่ ป็นปัจจัยลบกดดันค่าเงินดอลลาร์ฯ ในระหว่างสัปดาห์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.25-1.50%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับขึ้น 0.4%
• สหภาพยุโยป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 58.0, ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0%
• ประเทศจีน: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 11 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 9.8%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. ปรับตัว
ขึ้น 6.1%, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 10.2%
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 3.5%, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานปรับตัวขึ้น 5% ในเดือน ต.ค.
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (เอฟโอเอ็มซี) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.25-1.50%, กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานในวันอังคารว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับขึ้น 0.4% ในเดือน พ.ย.
เมื่อเทียบรายเดือน
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ธ.ค.
อยู่ที่ระดับ 58.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 57.5 ในเดือน พ.ย., ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% พร้อมกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ระดับ -0.4% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25%
ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 11 เดือน แรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 9.8%
เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 8.0362 แสนล้านหยวน (1.22 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) , สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 10.2% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่า
ในเดือน ต.ค.ที่ปรับตัวขึ้นเพียง 10%
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี,
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานปรับตัวขึ้น 5% ในเดือน ต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายเดือนสู่ระดับ 8.509 แสนล้านเยน (7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. ที่ระดับ 57.30 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.06 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. สัญญาน้ามันดิบได้ปรับตัวขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์หลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ เปิดเผยว่า แท่นขุด
เจาะน้ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจานวนลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 747 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ นอกจากนี้
สัญญาน้ามันดิบ WTI ยังได้รับปัจจัยบวกหลังจากสต็อกน้ามันในกลุ่มชาติอุตสาหกรรมต่ากว่าระดับเฉลี่ย 5 ปีราว 2% ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. เมื่อ
เทียบกับที่สูงกว่าระดับเฉลี่ย 5 ปีราว 10% ในช่วงต้นปีนี้ ขณะที่อุปสงค์น้ามันเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 ธันวาคม 2560)
•
•
•
•

ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเบื้องต้นเดือน ธ.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB), ยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ย.
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: ยอดนาเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: ราคาบ้านเดือน พ.ย.
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