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 ที่ประชุม กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินควรผ่อนคลาย
ต่อไป เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเอื้อให้เงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย นอกจากนี้ที่ประชุม กนง. ยังปรับเพ่ิมอัตราการ
ขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี 61 เป็น 4.1% (จากเดิมทีค่าดวา่จะขยายตัว 3.9%) โดยมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้ 7% จากเดิมทีค่าดว่าจะ
ขยายตัว 4% และการท่องเที่ยวจะปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในปี 61 จ านวน 
37.6 ล้านคน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.0% ซึ่งถือว่าอัตราเงินเฟ้อมีการเพิ่มช้ากว่าที่คาด, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) รายงานว่าเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.พ. 61 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวท่ี
ขยายตัวดีตามการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ ด้านอุปสงค์ในประเทศก็มีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องกันทั้งการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ, ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.พ. 61 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยได้รับ
แรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องที่ 10.3%, การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวได้ดีจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัว 7.2%, ปริมาณ
จ าหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัว 10.9%, ปริมาณการน าเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคขยายตัว 8.9% ในขณะทีน่ักท่องเที่ยวต่างชาติทีเ่ดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทยมีจ านวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีจ านวน 3.57 ล้านคน ขยายตัว 19.3% 
 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) เดือน ก.พ. 61 อยู่ท่ี 117.26 ขยายตัว 4.66% 
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือน ที ่10 โดยเป็นผลมาจากการส่งออกท่ีฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
ในขณะที่ก าลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ , น้ ามันปิโตรเลียม, น้ ามันพืช, Hard Disk Drive และเม็ด
พลาสติก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามล าดับ, ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าการเดินทาง
ท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 61 ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. จะสร้างรายได้ประมาณ 19,820 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 18% โดยคาดว่าจะ
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 530,000 คน เพ่ิมขึ้น 13% ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 9,378 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 21%  
 ค่าเงินบาทประจ าวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561 ยังคงอยู่ในระดับเด่ียวกับสัปดาห์ก่อนที่ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยในสัปดาห์ที่
ผ่านมาค่าเงินบาทเคลื่อนไหวตามแรงซื้อขายของค่าเงินตามตลาดในภูมิภาค และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ของ กนง. ยังคงเป็นแรง
หนุนให้เงินบาทแข็งค่า แม้ว่าจะคลายความกังวลสงครามทางการคา้ และมีแรงซื้อดอลลาร์ สรอ. กลบัขึ้นมาแล้วก็ตาม 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่299 ประจ าวันที่ 2 เมษายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ี่ 1.50% พร้อมปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 61 จาก 3.9% เป็น 4.1% 

 ธปท. รายงานว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.พ. ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 

 สศค. ชี้ว่าการส่งออกและการท่องเที่ยวช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกจิไทยในเดือน ก.พ. ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 สศอ. เผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน ก.พ. 61 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.66% 

 ททท. คาดสงกรานต์ 12-18 เม.ย. เม็ดเงินสะพัดเกือบ 2 หมื่นล้านบาทจากมาตรการภาษีหนนุท่องเที่ยวเมืองรอง 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (เท่ากับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มี.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐขั้นสุดท้ายในเดือน มี.ค. ขยับลงสู่ระดับ 
101.4, ทางการสหรัฐฯ ปรับตัวเลข GDP ไตรมาส 4 เป็นขยายตัว 2.9% ต่อปี 

ประเทศจีน: กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยก าไรของรัฐวิสาหกิจจีน (SOE) ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 61 เพ่ิมขึ้น 25.3% สู่ระดับ 
3.673 แสนล้านหยวน (หรือประมาณ 5.85 หมื่นล้านดอลลาร์), ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาค 
อุตสาหกรรมของจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 61 พุ่งขึ้น 16.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.5% 
จากเดือนก่อนหน้า, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. ขยายตัว 4.1% 
จากเดือนก่อนหน้า, ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. ที่ระดับ 64.94 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.5 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง เป็นปัจจัยหนุนสัญญาน้ ามันดิบดีดตัว
ขึ้น รวมทั้งรายงานที่ว่าสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปกได้แสดงความพร้อมที่จะปรับลดก าลังการผลิต 
เพื่อหนุนราคาน้ ามันให้สูงขึ้น 

 
 

 
 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 เมษายน 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบรกิารเดือน มี.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลติ
เดือน มี.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ก.พ., ยอดขายรถเดือน มี.ค., ยอดการ
น าเข้า การส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.พ. 

 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย/ภาคบริการในดือน มี.ค.จากมาร์กิต, อัตรา
การว่างงานเดือน ก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ., ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจ าไตรมาส 1/61 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค. จากไฉซิน 

 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน มี.ค. 61, การประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐขั้นสุดท้ายในเดือน มี.ค. อยู่ท่ีระดับ 101.4, GDP ไตรมาส 4 ขยายตัว 2.9% ต่อป ี

 ประเทศจีน: ก าไรของรัฐวิสาหกิจจีน (SOE) ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 61 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 25.3%, ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ใน
ภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 61 พุ่งขึ้น 16.1% 

 ประเทศญี่ปุ่น: อัตราการว่างงานในเดือน ก.พ. 61 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 2.5%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.พ. ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 4.1%, ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น1.6% 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


