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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 302 ประจาวันที่ 23 เมษายน 2561

ช่วงวันที่ 17-20 เมษายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไตรมาสที่ 1/61 มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท
• ยอดการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในไตรมาสที่ 1/61 เติบโต 7% YoY
• ในช่วงไตรมาสที่ 1/61 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 10,608,686 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.39% YoY และสร้าง
รายได้รวม 573,312.18 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 19.01% YoY
• ททท. ประเมินว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 61 รายได้จากการท่องเที่ยวจะมีมลู ค่าเท่ากับ 1.49 ล้านล้านบาท
• ครม. อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อจูงใจการควบรวมธนาคารพาณิชย์
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.26 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงสถิติขอรับส่งเสริมกำรลงทุนในไตรมำสแรกปี 2561 ว่ำ มีโครงกำร
ยื่นขอรับส่งเสริมกำรลงทุนรวม 333 โครงกำร เงินลงทุนรวม 203,630 ล้ำนบำท ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบรรยากาศการลงทุนปีนี้ โดยมูลค่า
ดังกล่าวคิดเป็น 28% ของเป้าหมายขอรับส่งเสริมการลงทุนตลอดทั้งปี ที่ 720,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้สูง
กว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามูลค่า 100,000 ล้านบาท, กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เผยว่ำ ในเดือน มี.ค. 61 มีผู้ประกอบกำรจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่จำนวน 6,728 รำย ลดลง 1% YoY โดยธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป, ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 25,255 ล้านบาท ในขณะที่กำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง
ไตรมำสแรกของปี 61 มีจำนวนทั้งสิ้น 20,049 รำย เพิ่มขึ้น 7% YoY
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เผยว่ำในเดือน มี.ค. 61 มีนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติจำนวน 3,497,260 คน ขยำยตัวเพิ่มขึ้น
16.27% YoY ก่อให้เกิดรำยได้ 189,158.64 ล้ำนบำท และขยำยตัวเพิ่มขึ้น 22.28% YoY ในขณะเดียวกัน ก.การท่องเที่ยวฯ ยังระบุว่า
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงไตรมำสที่ 1/61 มีนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ 10,608,686 คน ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 15.39% YoY และสร้ำง
รำยได้รวม 573,312.18 ล้ำนบำท ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 19.01% YoY ส่งผลให้ ททท. คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ จะ
สร้ำงรำยได้ประมำณ 1.49 ล้ำนล้ำนบำท จากการคาดว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยราว 19.58 ล้านคน สร้างรายได้ราว 1.01 ล้าน
ล้านบาท และคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศราว 71.6 ล้านคน/ครั้ง (32 ล้านคน/ครั้งในไตรมาสแรก และ 39.6 ล้านคน/ครั้ง ในไตรมาสทีส่ อง)
สร้างรายได้ราว 4.89 แสนล้านบาท
ที่ประชุมตณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมำตรกำรเพื่อขจัดอุปสรรคของกำรควบรวมกิจกำรธนำคำรพำณิชย์ไทย เพื่อจูงใจให้
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยดาเนินการควบรวมกิจการให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น และแข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ
โดยกระทรวงการคลังคาดว่าจากมาตรการดังกล่าวจะทาให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีประมาณ 600-1,400 ล้านบาท แต่จะเกิดการชดเชยด้วยการ
ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น เช่น การลงทุนปรับปรุงระบบคอร์แบงกิ้ง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3,000-7,000 ล้านบาทต่อราย
ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ระดับ 31.26 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำจำกรำคำปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. เนื่องจาก
การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้ ทั้งด้านการผลิต และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น และการพึ่งพาสวัสดิการณ์รัฐของชาวอเมริกันที่ลดลง ซึ่งแสดงถึงการขยายตัวของการจ้างงาน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค.ปรับตัวขึ้น 0.6%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ ในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 1.0%,
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.5%
• ประเทศจีน: GDP ไตรมาสที่ 1/61 ขยายตัว 6.8%, ยอดค้าปลีกไตรมาสที่ 1/61 ขยายตัว 9.8%, การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่ 1/61 ขยายตัว 6.8%, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วงไตรมาสที่ 1/61 ขยายตัว 7.5%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลการค้าในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 7.973 แสนล้านเยน, ยอดส่งออกในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 2.1% ในขณะ
ทีย่ อดนาเข้าลดลง 0.6%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้ำปลีกในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.6% หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 เดือน, สต็อก
สินค้ำคงคลังภำคธุรกิจในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายเดือน, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมของ
สหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวของภาคสาธารณูปโภค ขณะที่การผลิตเครื่องจักรและอาหารชะลอตัวลง
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำสที่ 1/61 ขยำยตัว 6.8%
เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดค้ำปลีกในไตรมำสที่ 1/61 ขยำยตัว 9.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 9 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ), กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมในไตรมำสที่ 1/61 ขยำยตัว 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ., กำรลงทุน
ในสินทรัพย์ถำวรในช่วงไตรมำสที่ 1/61 ขยำยตัว 7.5% สู่ระดับ 10.0763 ล้านล้านหยวน หรือ 1.60545 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นมียอดเกินดุลกำรค้ำในเดือน มี.ค. ทั้งสิ้น 7.973 แสนล้ำนเยน ขณะที่
ยอดส่งออกในเดือน มี.ค.เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนยอดนำเข้ำลดลง 0.6%
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพิ่มขึ้นประมำณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เม.ย. ที่ระดับ 68.38 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.99 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 1.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 เม.ย. ในช่วงแรกนั้นสัญญาน้ามันดิบ WTI ร่วงลงกว่า 1% และหลุดจากระดับ 68 ดอลลาร์/
บาร์เรล อันเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาโจมตีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) ว่าพยายามผลักดันราคาน้ามันให้
สูงขึ้นในระยะนี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 เมษายน 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน เม.ย.จากมาร์กิต, ความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.จาก Conference Board, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน มี.ค.,
ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน เม.ย.จากมาร์กิต, ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือน ก.พ.
• ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขการส่งออก-นาเข้าเดือน มี.ค., ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม/อัตราการใช้กาลังการผลิตเดือน มี.ค.,
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค.
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