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 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 60 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ร้อย
ละ 4 สูงกว่าที่ ธปท.คาดการณ์ไว้เดิมที่ร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกท่ีขยายตัวได้ดีกว่าที่คาด ส่วนจีดีพีปี 61 มีแนวโน้มจะขยายตัวได้สูง
กว่าที่ ธปท. ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 3.9 เพราะการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ในส่วนของดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ม.ค. 61 ดัชนีฯ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนที่ 50.2 มาอยู่ท่ี 52.5 โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ ส่วน
อีก 3 เดือน ข้างหน้า ดัชนีฯ อยู่ท่ีระดับ 55.9 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ทรงตัวเหนือระดับ 50 ยกเว้นความเชื่อมั่นด้าน
ต้นทุนลดลงมากจากเดือนก่อนทั้งในภาคการผลิต การค้าและการบริการ ส่วนหนึ่งจากราคาน้้ามันที่สูงขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการคาดว่า
ต้นทุนค่าแรงจะเพิ่มขึ้นจากการประกาศปรับขึ้นค่าจ้างข้ันต่้า 
 ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ในเดือน ธ.ค. 60 อยู่ที่ระดับ 109.88 ขยายตัว 
2.35% โดยภาพรวมทั้งปี 60 ขยายตัวจากปีก่อน 1.58% ซ่ึงเป็นไปตามที่คาดไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการส่งออก ในขณะที่อัตรา
การใช้ก าลังการผลิตอยู่ท่ี 59.53% ซึ่งจากการทีดั่ชนีเอ็มอีไอปี 60 ที่ขยายตัวได้ 1.58% ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรม
ปี 60 คาดว่าจะขยายตัวได้ 2% ส่วนในปี 61 คาดว่าดัชนีเอ็มพีไอจะขยายตัว 1.5-2.5% สว่นจีดีพีภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัว 2-3%,  
 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าตัวเลขเงินอัตราเฟ้อในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 0.68% พร้อมกับได้ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2561 
สูงขึ้น 0.7-1.7%, ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ประกอบด้วย (1) มาตรการ
ภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่้า (2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจเอสเอ็มอี และ (3) 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ), คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเห็นชอบการประกาศเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมเติมอีก 19 แห่ง  ประกอบด้วย จ.ระยอง จ้านวน 6 แห่ง จ.
ชลบุรี จ้านวน 12 แห่ง และ จ.ฉะเชิงเทรา จ้านวน 1 แห่ง ท้าให้มีพื้นที่ใหม่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 26,200 ไร่ และประมาณว่าจะ
รองรับการลงทุนได้กว่า 1.1 ล้านล้านบาท ภายใน 10 ปีข้างหน้า  

ค่าเงินบาทในรอบสัปดาห์ที่ผ่านปิดที่ 31.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว โดยมีปัจจัยจาก
การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ทัง้นีธ้นาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าไม่กระทบต่อการส่งออก โดยได้เล็งปรับประมาณการส่งออก
ปีนี้สูงกว่า 4% แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทอาจมีโอกาสกลับมาอ่อนค่าลงได ้ถ้าหากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงทีเ่หลือ
ของปีน้ี 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 29 มกราคม - 2 กมุภาพันธ์ 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่291 ประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ธปท. คาดว่า GDP ปี 60 มีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่า 4.0% ส่วนปี 61 คาดว่าจะเติบโตได้มากกว่า 3.9% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 52.5 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 60 ขยายตัว 2.35% 

• เงินเฟ้อในเดือน ม.ค. อยู่ทีร่ะดับ 0.68%  

• ครม. ออก 3 มาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

• ค่าเงินในรอบสัปดาหท์รงตัวอยู่ในระดับประมาณ 31.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.  
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ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมการก้าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.25-1.50%, ผลส้ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุดัชนีภาคการผลิตของ ISM ชะลอตัวสู่
ระดับ 59.1 ในเดือน ม.ค. จากระดับ 59.3 ในเดือน ธ.ค., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ
สหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5 ในเดือน ม.ค. 

สหภาพยุโรป: ส้านักงานสถิติแห่งชาติยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยเศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 2.5% ในปี 2560 ซึ่งเป็นระดับ
สูงสุดนับตั้งแต่ที่มีการขยายตัว 3.0% ในปี 2550 

ประเทศจีน: ส้านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ม.ค. ขยายตัวท่ีระดับ 55.3 
เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค.ซึ่งขยายตัวที่ระดับ 55.0 ส้าหรับ PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. ขยายตัวที่ระดับ 51.3 ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ธ.ค.ที่
ขยายตัว 51.6 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจ าเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 
2.7% จากเดือนก่อนหน้า, กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราว่างงานของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.8% ในเดือน 
ธ.ค. จากระดับ 2.7% ในเดือน พ.ย. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. ที่ระดับ 65.45 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. ราคาน้้ามันได้รับอานิสงส์จากจ้านวนแท่นขุดเจาะน้้ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้น
ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งบ่งช้ีถึงการผลิตน้้ามันเพิ่มขึ้นในสหรัฐ นอกจากนี้สัญญาน้้ามันดิบยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(5-9 กุมภาพันธ์ 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ม.ค. จากมาร์กติ, ดัชนีภาคบริการเดือน ม.ค. จากสถาบันจัดการ
ด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดส่งออก/น้าเข้า/ดลุการค้าเดือน ธ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: ทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ม.ค.จากไฉซิน, ทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดือน ม.ค., ยอดส่งออก/
น้าเข้า/ดลุการค้าเดือน ม.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.25-1.50%, ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ชะลอ
ตัวสู่ระดับ 59.1, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5 ในเดือน ม.ค. 

• สหภาพยุโรป: ยูโรสแตทเผยเศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 2.5% ในปี 2560 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขยายตัวท่ีระดับ 55.3, ภาคการผลิตขยายตัวท่ีระดับ 51.3 ในเดือน ม.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมประจ าเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 2.7%, อัตราว่างงานของญ่ีปุ่นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.8% ใน
เดือน ธ.ค. 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


