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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561

ปีที่ 5 ฉบับที่ 305 ประจาวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







สภาผู้ส่งออก คาดเป้าหมายการส่งออกของไทยปี 61 โต 8%
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย.แตะ 89.1 ต่าสุดในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่ ม.ค.61
ยื่นขอสนับสนุนการลงทุนไตรมาสแรกของปีกว่า 2 แสนล้าน บีโอไอ ชี้กว่า 81 ลงทุนในพื้นที่ EEC
เงินสะพัดเปิดเทอม 5.2 หมื่นล้านบาท
คนไทยหนี้ท่วมหัวครัวเรือนละ 1.78 แสน
ค่าเงินบาทยังคงอ่อนลงอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ที่ 31.94 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก คาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 61 ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่ระดับ 8% ตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ หลังจากมูลค่าการส่งออกเดือนมีนาคม 2561 สูงสุดเป็นประวัติการณ์, สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผยผลการสารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย.ว่า ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวลดลง
จาก 90.7 ในเดือนมี.ค. และปรับลดลงต่าสุดในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่ ม.ค. 61 เนื่องจากในเดือนเม.ย.มีวันทางานน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้การใช้กาลัง
การผลิตในเดือน เม.ย.ลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตจากราคาวัตถุดิบ น้ามันและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการ
แข่งขันด้านราคา ค่าเงินบาทที่แข็งค่าทาให้ผู้ส่งออกสูญเสียรายได้เมื่อแปลงเป็นเงินบาท, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผย
ถึงยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม) มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริม การลงทุน 366 โครงการ เพิ่มขึ้น 27% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอยู่ 288 โครงการเงินลงทุนรวม 205,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีการลงทุน 59,110 ล้าน
บาท โดยเป็นยอดขอรับการส่งเสริมฯ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) 66 โครงการ มูลค่าการลงทุน 160,000 ล้านบาท คิดเป็น 81%
ของยอดขอรับการส่งเสริมฯในไตรมาสแรกปีนี้ และคาดว่าในปีนี้ยอดขอรับการส่งเสริมฯน่าจะได้ตามเป้า 7.2 แสนล้านบาท โดยเป็นคาขอส่งเสริมฯ ใน
อีอีซี 3 แสนล้านบาท, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการสารวจความคิดเห็นผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมร้อย
ละ 47.9 มองว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คาดการณ์ในช่วงเปิดเทอมนี้ จะมีเงินสะพัดจากการใช้
จ่ายโดยรวมอยู่ที่ 52,254.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.10 ขยายตัวสูงสุดในรอบ5 ปี นับตั้งแต่ปี 57 และเฉลี่ยใช้จ่ายต่อรายอยู่ที่
16,407.11 บาท, สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยผลสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 60 พบว่า จากครัวเรือนทั่วประเทศราว
21 ล้านครัวเรือน ประมาณ 10.8 ล้านครัวเรือน หรือ 50.7% ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด มีหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็น
การก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน 76.9% (เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค 39.0% ใช้ในการซื้อบ้านที่ดิน 36.3% และใช้ในการศึกษา 1.6%) ส่วนอีก 23.1%
เป็นหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ (แบ่งเป็นหนี้เพื่อใช้ทาการเกษตร 14.0% ใช้ทาธุรกิจ 8.5% และหนี้อื่นๆ 0.6%)
ค่าเงินบาท ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 อยู่ที่ 31.94 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า จากปัจจัย
การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การว่างงานที่ต่าสุดในรอบ 17 ปี การประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายของ
เฟด โดยนักลงทุนคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้มีการถือดอลลาร์เพื่อเกร็งกาไรเพิ่มขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนเม.ย. ขยับขึ้นเพียง 0.1% จากเดือนก่อน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนเม.ย.
ปรับตัวขึ้น 0.2% จากเดือนก่อน, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมี.ค.
 ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 12.9%, ยอดนาเข้าเดือนเม.ย.พุ่งขึ้น 21.5% จากปีก่อน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ปรับตัวขึ้น 1.8% ในเดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนเม.ย. จากปีก่อน
 ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนมี.ค.อยู่ที่ระดับ 3.12 ล้านล้านเยน, ยอดการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนในเดือนมี.ค. ปรับตัวลง 0.7% เมื่จากปีก่อน
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนเม.ย. ขยับขึ้นเพียง 0.1% จากเดือนก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น
0.3% ในเดือนมี.ค. สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.2% จากเดือนก่อน หลังจากร่วงลง 0.1% ในเดือนมี.ค., กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมี.ค.
ประเทศจีน: สานักศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยยอดส่งออกเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 12.9% ขณะที่ยอดนาเข้าเดือนเม.ย.พุ่งขึ้น 21.5% จากปี
ก่อน สาหรับยอดเกินดุลการค้าของจีนในเดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 2.878 หมื่นล้านดอลลาร์, สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ในเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 1.8% จากปีก่อน สาหรับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.4% จากปีก่อน
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนมี.ค.อยู่ที่ระดับ 3.12 ล้านล้านเยน (2.841 หมื่นล้านดอลลาร์),
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผย ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือนมี.ค. ปรับตัวลง 0.7% จากปีก่อน สู่ระดับ 301,230
เยน (ประมาณ 2,760 ดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค. ที่ระดับ 70.70 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.98 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. จากความไม่แน่นอนของอุปทานน้ามันในตลาดโลกอันเป็นผลมาจากการที่สหรัฐประกาศ
คว่าบาตรอิหร่านรอบใหม่ ส่งผลให้ภายในอีก 6 เดือนข้างหน้า อิหร่านจะส่งออกน้ามันได้น้อยลงราว 350,000 บาร์เรลต่อวัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 พฤษภาคม 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ค. จากเฟดนิวยอร์ก, ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย., สต็อกสินค้า
คงคลังภาคธุรกิจเดือนมี.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรม-การใช้กาลังการผลิตเดือนเม.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย., ตัวเลขประมาณการเบื้องต้น GDP ไตรมาส 1/61, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมี.ค.
 ประเทศจีน: ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเม.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
เม.ย.เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย., ดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย.
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