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ช่วงวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ฐานะการคลัง 5 เดือนแรกปีงบ 61 รัฐนาส่งรายได้ 8.94 แสนลบ. เบิกจ่ายต่ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน
ครม.ปรับแผนหนี้สาธารณะเพิ่มเงิน8.5หมื่นล้าน
ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ระดับ 89.9 ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม
ส่งออก 2 เดือนแรก ม.ค.-ก.พ.61 โต 13.8% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี
นักท่องเที่ยว ก.พ. ขยายตัวต่อเนื่องทั้งจานวนและรายได้
สศก. เผย จีดีพีเกษตรไตรมาสแรก ขยายตัว ร้อยละ 3.8 ระบุ
ค่าเงินบาท ณ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ปรับตัวอ่อนค่าจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อยอยู่ที่ 31.25 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่ วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 กุมภาพันธ์ 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลังทั้งสิ้น จานวน 894,012 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวน 37,796 ล้ำนบำท (คิดเป็น 4.4%)
สำหรับกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของรัฐบำลมีจำนวนทั้งสิ้น 1,378,010 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำช่วงเดียวกันปีที่แล้ว จำนวน 4,070 ล้ำนบำท (คิดเป็น 0.3%) ส่งผล
ให้ดุลเงินงบประมำณในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ขำดดุลจำนวน 10,647 ล้ำนบำท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมำณที่ขำดดุล จำนวน 12,310 ล้ำนบำท
ที่ประชุมอนุมัติการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีการปรับวงเงินเพิ่ม 85,906 ล้านบาทเป็นวงเงินรวม 1.58 ล้านล้านบาท ทาให้
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 42.8 ต่อจีดีพี ซึ่งปรับขึ้นเล็กน้อยเท่ำนั้น จำกเดิมที่ระดับร้อยละ 42.7 นอกจำกนี้ กำรกำรปรับปรุ งแผน
บริหำรหนี้สำธำรณะดังกล่ำวยังทาให้ภาระหนี้ต่องบประมาณปรับลดลงจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 8.6
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสารวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
อยู่ที่ระดับ 89.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 91.0 ในเดือนมกราคม และเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ทั้งนี้ ควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมขนำดย่อมและขนำดกลำงปรับตัวลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ สำเหตุจำกควำมกังวลต่อต้นทุนกำรผลิต ค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ตลำดมีกำรแข่งขันสูง อย่ำงไรก็
ตำม ควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ยังอยู่ในระดับดี สะท้อนจำกดัชนีฯ ยอดรับคำสั่งซื้อ และยอดขำยในต่ำงประเทศที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้ น
จำกกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำเป็นสำคัญ
สานักงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การค้า (สนค.) เปิดเผยว่ า มูลค่าการส่ งออกในเดือนก.พ. มีมูลค่า 20,365.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้ น
10.3% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ทำให้ดุลกำรค้ำเกินดุล 807.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การส่งออกมีมูลค่า
40,466.6 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 13.8% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยตัวเลขเบื้องต้นในเดือนก.พ. มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 3.57 ล้านคน (ขยายตัวร้อยละ
19.33 จากปีก่อน) จำกนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ จำกช่วงเทศกำลตรุษจีน ส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ 19.5 หมื่นล้ำนบำท (ขยำยตัวร้ อยละ
23.78 จำกปีก่อน) โดยจีนยังคงเป็นนักท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า ขยายตัว
ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยทุกสำขำกำรผลิตขยำยตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยสนับสนุนภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรขยำยตัวได้ดี คือ ปริมำณ
น้ำที่ใช้กำรได้ในอ่ำงเก็บน้ำสำคัญ มีเพียงพอต่อกำรเพำะปลูกพืช มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำและจัดสรรน้ำอย่ำงเหมำะสม ประกอบกับสภำพอำกำศในพื้นที่ ส่ วน
ใหญ่ของประเทศเอื้ออำนวยต่อกำรผลิต ทำให้พืชเศรษฐกิจหลักหลำยชนิดมีทิศทำงเพิ่มขึ้น
ค่ำเงินบำท ณ วันศุกร์ที่ 23 มีนำคม 2561 ปรับตัวอ่อนค่ามาอยู่ที่ 31.25 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. จำกสัปดำห์ที่แล้วอยู่ที่ 31.21 บำทต่อ ดอลลำร์
สรอ. โดยมีปัจจัยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพิ่มขึ้น 0.25% สูร่ ะดับ 1.50 – 1.75% และนักลงทุนมีความกังวลต่อการประกาศ
นโยบายภาษีของสหรัฐฯ และจีน จึงลดการถือสินทรัพย์เสี่ยงลง โดยจะต้องจับตำมองกำรประชุม กนง. ในสัปดำห์หน้ำว่ำจะคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่
ระดับหรือไม่
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ชะลอตัวลงสู่ระดับ 54.3 ในเดือนมี.ค.
, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75%
 ประเทศจีน: รายได้ด้านการคลังในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ พุ่งขึ้น 15.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี , ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่
ระดับ 1.50-1.75%
 สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนปรับลดลงมาอยู่ที่ 55.3 ในเดือนมี.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานปรับตัวขึ้น 1% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดเกินดุลการค้าเดือนก.พ.อยู่ที่ระดับ
3.4 พันล้านเยน , จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือนก.พ. พุ่งขึ้น 23.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.54% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ชะลอตัวลงสู่
ระดับ 54.3 ในเดือนมี.ค., คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยกำรเงิ นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ ยระยะสั้ น
0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75%
สหภาพยุโรป: มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซน อยู่ที่ 55.3 ในเดือน
มี.ค. ลดลงจำกตัวเลขเดือนก.พ.ที่ระดับ 57.1
ประเทศจีน: กระทรวงกำรคลังจีนเปิดเผยรายได้ด้านการคลังในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ พุ่งขึ้น 15.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี , ธนำคำร
กลำงจีน (PBOC) ได้ประกำศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75% หลังจำกที่ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสื่อสำรและกิจกำรภำยในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานปรับตัวขึ้น 1% ใน
เดือนก.พ. เมื่อเทียบเป็นรายปี, รัฐบำลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.พ.อยู่ที่ระดับ 3.4 พันล้านเยน หรือประมำณ 32.1 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ ส่วนยอดส่งออกในเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 1.8% ขณะที่ยอดนำเข้ำเพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบเป็นรำยปี , สำนักงำนกำรท่องเที่ยวของญี่ ปุ่ น
เปิดเผยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือนก.พ. พุ่งขึ้น 23.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ 2,509,300 คน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.54% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 61 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. ที่ระดับ 65.88 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.54 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิด
เป็น 5.6% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่ อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. ซึ่งเป็นสัปดำห์ที่สั ญ ญำน้ ำมั นปรั บตั วขึ้ นแข็ งแกร่ง ที่สุด นับตั้ งแต่เดื อนก.ค.ปี ที่ แ ล้ ว
เนื่องจำกได้แรงหนุนจำกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปกในกำรปรับลดกำลังกำรผลิตต่อไปในปี 2562 เพื่อลด
ปริมำณน้ำมันในตลำดโลก

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 มีนาคม 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.พ. จำกเฟดชิคำโก, ดัชนีภำคกำรผลิตเดือนมี.ค. จำกเฟดดัลลัส,
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 4/2560, ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค. จำกมหำวิทยำลัยมิชิแกน
 สหภาพยุโรป: ควำมเชื่อมั่นภำคธุรกิจเดือนมี.ค., ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.
 ประเทศญี่ปนุ่ : ยอดค้ำปลีกเดือนก.พ.
 ประเทศไทย: ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) 2/2561
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