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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 303 ประจาวันที่ 30 เมษายน 2561

ช่วงวันที่ 23-27 เมษายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• มูลค่าการการส่งออกของไทยในเดือน มี.ค. มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 22,363 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวเพิ่มขึ้น
7.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 90.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.9 ในเดือน ก.พ.
• ยอดการส่งออกรถยนต์สาเร็จรูปในเดือน มี.ค. อยูท่ รี่ ะดับ 110,946 คัน เติบโต 4.7% และเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
• ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-มี.ค. 61) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้เป็นมูลค่า 1,074,964 ล้านบาท
สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 38,063 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.)
กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า มูลค่าการการส่งออกของไทยในเดือน มี.ค. มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 22,363 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยการส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสาคัญ โดยเฉพาะตลาดอินเดีย อาเซียน 5
CLMV และสหรัฐฯ ส่งผลให้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 61 (ม.ค.-มี.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 62,829.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 11.29% ส่วน
การนาเข้ามีมูลค่า 60,872.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 16.16% และส่งผลให้ดุลการค้าในช่วงไตรมาสที่ 1/61 เกินดุลเป็นมูลค่า 1,956.6 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ., สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 90.7 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากระดับ 89.9 ในเดือน ก.พ. โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับยอดคาสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม
ปริมาณการผลิต และผลการประกอบการ ในขณะทีด่ ัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ระดับ 100.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ
102.2 ในเดือน ก.พ. เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกมีความกังวลว่ามาตรการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไป
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ยอดการส่งออกรถยนต์สาเร็จรูปในเดือน มี.ค. มีจานวน 110,946 คัน เพิ่มขึ้น
4.7% และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 โดยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด ส่วนในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) ยอดการส่งออกรถยนต์
สาเร็จรูปมีจานวนทั้งสิ้น 295,230 คัน เพิ่มขึ้น 3.84% คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 153,213.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.72%, กระทรวงการคลัง
เผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-มี.ค. 61) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้เป็นมูลค่ารวม 1,074,964 ล้านบาท สูงกว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 38,063 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 โดยมีสาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น และการนาส่ง
รายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 16,673 และ 10,169 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.5 และ 17.5 ตามลาดับ โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่า
เป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และภาษีรถยนต์ ที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 6,059 5,947 และ 4,898
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5, 283.2 และ 9.4 ตามลาดับ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เม.ย. ซึ่งเป็นระดับที่
อ่อนค่าที่สุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ที่ขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 3.00% ส่งผลให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ ดังนั้นจึงส่งผลทาให้นักลงทุนมีการสะสมดอลลาร์ สรอ. เพื่อเก็งกาไร
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. ดีดตัวสู่ระดับ
54.8, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือน มี.ค., จานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 24,000 ราย
สู่ระดับ 209,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุระดับ 3.0%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. อยู่ทรี่ ะดับ 55.2
• ประเทศจีน: กาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนมีการขยายตัว 11.6% ในไตรมาสที่ 1/61
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิต เผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ฯ ในเดือน
เม.ย. ดีดตัวสู่ระดับ 54.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือน
มี.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐ เผยว่า จานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 24,000 ราย สู่ระดับ 209,000 รายใน
สัปดาห์ทผี่ ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2512 (หรือเกือบ 50 ปี), อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ
ระดับ 3.0% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557
สหภาพยุโรป: มาร์กิต เผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. อยู่ที่
ระดับ 55.2 ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ากาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีน มีการขยายตัว 11.6%
ในไตรมาสที่ 1/61 ซึ่งถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ที่มีการขยายตัว 16.1%
ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมเครือข่ายร้านค้าญี่ปุ่นเผยว่ายอดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็น
รายปี ทั้งนีย้ อดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตจานวน 10,045 แห่ง อยู่ที่ระดับ 1.06 ล้านล้านเยน (9.75 พันล้านดอลลาร์)
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. ที่ระดับ 68.10 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.28 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เม.ย. โดยตลาดน้ามันปิดขยับลงเล็กน้อย หลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันมาสองวัน โดยถึงแม้
ราคาน้ามันปรับตัวลง แต่ก็ลดลงไม่มาก เพราะภาวะการซื้อขายยังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสหรัฐอาจคว่าบาตรอิหร่านครั้งใหม่
หลังจากมีสัญญาณว่าสหรัฐอาจจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอานาจทาไว้กับอิหร่าน ขณะที่แท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐมี
จานวนสูงสุดในรอบ 3 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน มี.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน เม.ย.
จากเฟดดัลลัส, ดัชนีภาคการผลิตเดือน เม.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดขายรถยนต์เดือน เม.ย., ยอด
นาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นเดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน เม.ย. จากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน
(NBS)
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