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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 285 ประจาวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ช่วงวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 และปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 60 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.9
การส่งออกเดือน พ.ย. 60 มีมูลค่า 21,434.7 ล้านเหรียญ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 13.36 ขยายตัวสูงสุดในรอบปี 60
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. 60 อยู่ที่ระดับ 87.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.9 ในเดือน ต.ค. 60
ดัชนีความเชื่อมัน่ นักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงร้อยละ 9.02 มาอยู่ที่ระดับ 150.81 เทียบกับเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งอยู่ทรี่ ะดับ 165.77
 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัตกิ รอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 61 ที่ 2.5% บวกลบ 1.5%
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.)
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 และปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 60
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 ดีกว่าประมาณการครั้งก่อน ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากการส่งออกที่ดีขึ้นโดยขยายตัวร้อยละ 9.3 และการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้น โดยคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงถึง 35.6 ล้านคน ส่วนในปี 2561 คาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัว
ร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากประมาณเดิมที่ร้อยละ 3.8 โดยการส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 4 จากเดิมร้อยละ 3.2, กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การ
ส่งออกในเดือน พ.ย. 60 มีมูลค่า 21,434.7 ล้านเหรียญ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 13.36 ขยายตัวสูงสุดในรอบปี 60 และการส่งออก 11 เดือน
มีมูลค่า 216,953.1 ล้านเหรียญ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 10.01 เติบโตสูงสุด ในรอบ 6 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้าหากการส่งออกในเดือน ธ.ค. สูงถึง
19,973 ล้านเหรียญ สรอ. จะทาให้ส่งออกไทยจะเติบโตเกินร้อยละ 10 ในขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า 19,672 ล้านเหรียญ สรอ. ขยายตัวร้อยละ
13.7 ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1,763 ล้านเหรียญ สรอ. นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าในปี 61 ส่งออกน่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 6-6.5
โดยต้องส่งออกให้ได้ทั้งปี ที่ 250,000 ถึง 251,200 ล้านเหรียญ สรอ.
นายเจน นาชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน
พ.ย. 60 อยู่ที่ระดับ 87.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.9 ในเดือน ต.ค. 60 เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดย
มีมาตรการช้อปช่วยชาติ และการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแรงกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภค นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรัฐ รวมทั้งมีการผลิตเพิ่มขึ้ น เพื่อจาหน่ายในช่วงเทศกาลปี , สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงร้อยละ 9.02 มาอยู่ที่ระดับ 150.81 เทียบกับเดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่
ทีร่ ะดับ 165.77 แต่สภาวะตลาดจะคงยังอยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ในขณะ
ทีก่ ารเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุน, คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 61
ที่ 2.5% บวกลบ 1.5% เท่ากับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. ซึ่งเป็นระดับที่
อ่อนค่าที่สุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากการฟื้นตัวขึ้นของเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสัญญาณความคืบหน้าในการผลักดันมาตรการ
ปฏิรูปภาษีของประเทศสหรัฐ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาสที่ 3/60 เติบโต 3.2%
 ประเทศจีน: คาดการณ์ว่าจานวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจะสูงกว่า 5.1 พันล้านราย
 ประเทศญี่ปุ่น: BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1%, ยอดขายของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นประจาเดือน พ.ย. ปรับตัว
ลง 0.3%, ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. อยู่ที่ 26,169,400 คน, ยอดส่งออกเดือน พ.ย. พุง่ ขึ้น 16.2% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการขั้นสุดท้าย สาหรับการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาสที่ 3/60 อยูท่ ี่ระดับ 3.2%
ประเทศจีน: สถาบันการท่องเที่ยวจีนคาดการณ์ว่าจานวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจะสูงกว่า 5.1 พันล้านราย
ในปี 60 ซึ่งมากกว่าตัวเลขของปี 59 ถึงกว่า 11% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้จะมากกว่า 5.3 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 8.02 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
ประเทศญี่ปุ่น: คณะกรรมการนโยบายการเงินของ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% ในขณะเดียวกัน BOJ จะยังคง
เดินหน้าโครงการซื้อพันธบัตร โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ให้เคลื่อนไหวที่ระดับ 0%, สมาคมแฟรนไชส์ญี่ปุ่น
เปิดเผยว่ายอดขายของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นประจาเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 0.3% จากปีก่อน, สานักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประมาณการตัวเลข
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. อยู่ที่ 26,169,400 คน เพิ่มขึ้น 19.0% เทียบรายปี, กระทรวงการคลังเปิดเผย ยอดส่งออก
เดือน พ.ย.พุ่งขึ้น 16.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทาให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือน พ.ย.ทั้งสิ้น 1.134 แสนล้านเยน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. ที่ระดับ 58.47 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.17 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. สัญญาน้ามันดิบ WTI ดีดตัวขึ้น หลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ามันใน
สหรัฐที่มีการใช้งาน มีจานวนลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 747 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัย
บวกหลังจากสต็อกน้ามันในกลุ่มชาติอุตสาหกรรมต่ากว่าระดับเฉลี่ย 5 ปีราว 2% ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. เมื่อเทียบกับที่สูงกว่าระดับเฉลี่ย 5 ปีราว
10% ในช่วงต้นปีนี้ ขณะที่อุปสงค์น้ามันเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-29 ธันวาคม 2560)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ธ.ค. จากเฟดดัลลัส, สต็อกสินค้าคงคลัง
ภาคค้าส่งเดือน พ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยข้อมูลดัชนีชี้นาทางเศรษฐกิจเดือน ต.ค., อัตราว่างงานเดือน พ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย., การใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนเดือน พ.ย.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยข้อมูลกาไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.
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