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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 301 ประจาวันที่ 18 เมษายน 2561

ช่วงวันที่ 9-12 เมษายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 61 จะเติบโตที่ 4.1% ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี
ที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 มูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านบาท
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 61 จะเติบโตในช่วง 3-4%
สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 61 ได้สูงกว่าเป้าหมาย 17.54%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.

นายอูลริค ซาเกา ผู้อานวยการธนาคารโลกประจาประเทศไทย เผยว่า ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 61 จะขยายตัว 4.1%
ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี 55 เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการส่งออกซึ่งคาดว่าจะขยายตัวได้ 6% อัตราการใช้กาลังการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมและการนาเข้าสินค้าทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณว่าการบริโภคในประเทศกาลังฟื้นตัว การปฏิรูประเบียบและเสถียรภาพ
ของนโยบายโดยรวม ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นทางธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง, ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2562 มูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจา 2.26 ล้านล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประมาณ 660,000 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ ประมาณ 78,000 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้งบประมาณสูงสุด
อันดับ 1 คือ กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 489,000 ล้านบาทเศษ อันดับที่ 2 คือ กระทรวงมหาดไทย จานวน 373,000 ล้านบาทเศษ ส่วน
อันดับที่ 3 คือ กระทรวงการคลัง 242,000 ล้านบาทเศษ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยแพร่ผลการสารวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey): Economic
Outlook พบว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 61 จะเติบโตในช่วง 3-4% โดยทีม่ ีปัจจัยด้านการ
ท่องเที่ยว นโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ และกาลังซื้อภายในประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสาคัญในช่วงครึ่งแรกของปี 61 ประกอบด้วย ความผันผวนของค่าเงิน
บาท เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ และค่าแรงที่สูงขึ้น นอกจากนี้ 64% ของ CEO คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมที่ตนดาเนินการอยู่จะปรับตัว
ดีขึ้น โดยสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 45% จากการสารวจครั้งก่อน, สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังเผยว่าในช่วง
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 – มี.ค.2561) สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจได้จานวน 68,147.20 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายจานวน 10,168.85 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 17.54% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 57,978.35 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพการ
คลังของประเทศ โดยรัฐวิสาหกิจที่นาส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. ซึ่งเป็น
การเคลือนไหวในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค โดยเป็นผลพวงมาจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐฯ และ
สถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย ทาให้มีแรงเทขายเงินดอลลาร์ สรอ. ออกมา
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค.
ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค.
ปรับตัวขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายปี
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบรายปี, ยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.พ.
ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบรายเดือน
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ก.พ. ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า
ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% จากก่อนหน้านี้ที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 เดือน โดยที่ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการพุ่งขึ้น
ของยอดขายรถยนต์
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี, กระทรวงพาณิชย์จีน เผยว่ายอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI) ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบรายปี, สานักงาน
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดการสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.พ. ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 8.91 แสนล้านเยน
(ประมาณ 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 เม.ย. ที่ระดับ 67.39 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.33 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 8.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 เม.ย. ทั้งนีส้ ัญญาน้ามันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น หลังจากโอเปกเผยว่ารายงานประจาเดือนว่า การ
ผลิตน้ามันของโอเปกลดลง 201,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 31.96 ล้านบาร์เรล/วันในเดือน มี.ค. เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. โดยอังโกลา แอลจีเรีย
เวเนซุเอลา ซาอุดิอาระเบีย และลิเบียต่างลดกาลังการผลิต นอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนหลังจากสานักงานพลังงานสากล (IEA) เผยว่าว่า
ปริมาณอุปทานล้นตลาดที่เคยส่งผลกดดันราคาน้ามันในช่วงที่ผ่านมานั้นใกล้เข้าสู่ระดับสมดุลแล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-20 เมษายน 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน มี.ค., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือน เม.ย.
จากเฟดนิวยอร์ก, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรม-การใช้กาลังการผลิตเดือน มี.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กาลังการผลิตเดือน ก.พ., ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือน มี.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.พ.,
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/61
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