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สศอ.เผย MPI เดือน มี.ค.60 ลดลง 0.53%yoy ซ่ึงเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เป็นผลจากอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ลดลง 
11.12% เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมีสาเหตุจากการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง ชะลอตัวลง จากปัญญาด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง ส่วนอุตสาหกรรมเครือ่งยนต์ส าหรับรถยนต์ ลดลง 6.26% โดยเป็นผลจากความต้องการใช้เครื่องยนต์เบนซนิและดีเซล ลดลงจากปกีอ่น 
ส าหรับในไตรมาส 1/60 ดัชนี MPI ปรับตัวขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน  ส่วนอัตราการใช้ก าลังการผลิตในเดือนมี.ค. อยู่ที่ 67.09% จาก 
59.97% ในเดือนก.พ. กระทรวงพาณิชย์ เผย CPI ในเดือน เม.ย.เพ่ิมขึ้น 0.38% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต่่าสุดในรอบ 6 เดือนแต่ยังเป็นการปรบั
ขึ้นเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง, อาหารส าเร็จรูป และค่าเช่าบ้านในภาคกลาง ขณะที่เมื่อเทียบ
เดือนก่อนหน้า CPI ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.16% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน(Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.50% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 
0.02% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ธปท.คาด GDP ไตรมาส 1/60 จะเติบโตกว่า 3% เล็กน้อย ส่วนครึ่งแรกของปีนี้ จะขยายตัวได้ 3% โดยมีแรง
ขับเคลื่อนหลักจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตวัและกระจายตัวมากข้ึน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น ตามรายได้ของภาคเกษตร ส่วน
ภาครัฐยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย นอกจากนี้จะต่ออายุมาตรการปรับลดวงเงินการออกพันธบัตร ธปท.อายุ 3 เดือน และ 6 เดือน ต่อไปอีกใน
เดือนพ.ค. หลังพบว่า การด าเนินมาตรการดังกล่าว ช่วยลดการไหลเข้ามาพักของเงินทุนระยะสั้น ในตลาดการเงินไทย กกร.ปรับเพ่ิมคาดการณ์
การส่งออกไทยในปี 60 เป็นขยายตัว 2.0-3.5% หลังการส่งออกในไตรมาสแรกที่ผ่านมาออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้คาด
กว่าการส่งออกจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์และชิ้นส่วน, ผลิตภัณฑ์ยาง, เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ส่วนใน
ระยะข้างหน้า ยังคงต้องติดตามนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ ว่าจะมีข้อสรุปการด าเนินการอย่างไร ต่อคู่ค้ าที่เกินดุลการค้ากับ
สหรัฐ รวมทั้งการปรับตัวของค่าเงินบาท กกท.เผยจ่านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาไทยเพ่ิมขึ้น 1.71% เมื่อเทียบกบัปีกอ่น และรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพ่ิมขึ้น 3.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย 11.88 ล้านคน และมีรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.14 แสนล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการรับ-โอนเงินอย่าง
เป็นทางการผ่านระบบพร้อมเพย์ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.60 พบว่า มีมูลค่ารวมการใช้ประมาณ 30,000 ล้านบาท เฉลี่ยการท ารายการ 100,000 
รายการต่อวัน มีอัตราการเติบโตถึง 50% และช่วง เม.ย. ที่ผ่านมาเปิดให้นิติบุคคลสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ มีผู้สนใจลงทะเบียนถึง 20,000 
นิติบุคคล คาดว่าต่อไปจะมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าใช้ระบบนี้เพิ่มมากขึ้น  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่252 ประจ าวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
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ประเทศสหรัฐ : กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 211 ,000 ต าแหน่งในเดือนเม.ย. 
หลังจากเพิ่มขึ้นเพียง 79,000 ต าแหน่งในเดือนมี.ค. ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.4%, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อ
ภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 4 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนก.พ., คณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ที่ระดับ 0.75-1.00% 

สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 56.8 ใน
เดือนเม.ย., ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 0.5% ในไตรมาส 1 

ประเทศอังกฤษ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของอังกฤษ ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 55.8 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ในรอบ 4 เดือน หลังแตะ 55.0 ในเดือนมี.ค. 

ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซิน ขยายตัวที่ระดับ 51.5 ในเดือนเม.ย. 
ลดลงจากระดับ 52.2 ในเดือนมี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนขยายตัวที่ระดับ 50.3 ในเดือนเม.ย. ซึ่งชะลอตัวลงอย่าง
มากจากระดับ 51.2 ในเดือนมี.ค. 

ราคาน้ ามัน : ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวด
ส่งมอบเดือน มิ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. ที่ระดับ 46.22 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
6.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เม.ย. สัญญาน้ ามันดิบดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งก าไร 
หลังจากราคาดิ่งลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ นอกจากน้ีตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาด ซึ่งท า
ให้มีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มีการใช้น้ ามันมากขึ้น 

อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 
เม.ย. แนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางอ่อนค่า ซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทมาจากที่ดอลลาร์สหรัฐปรับแข็งค่าขึ้น ภายหลังจาก
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ให้ความเห็นหลังการประชุมว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 
2 ครั้งภายในปีนี ้โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกระเตื้องขึ้นในช่วงจากนี้ต่อไป ตลาดแรงงานจะแข็งแกร่งข้ึน และเงินเฟ้อจะมีเสถียรภาพ 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 พ.ย. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีภาวะตลาดแรงงาน, ดัชนีราคาน าเข้า, ดัชนีราคาส่งออก,  ดัชนีราคาผูผ้ลติ (PPI) (เดือนเม.ย.) 
 อังกฤษ : ดลุการค้า, การผลิตภาคอุตสาหกรรม (เดือนมี.ค.), สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของอังกฤษ (NIESR)  เปิดเผย

ตัวเลขประมาณการจีดีพี (เดือนเม.ย.) 
 จีน : ยอดส่งออก, น าเข้า และดลุการค้า, ยอดขายรถยนต,์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) (เดือนเม.ย.) 
 ญี่ปุ่น : ดุลบญัชีเดินสะพัด (เดือนมี.ค.), ความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ทุนส ารองเงินตราตา่งประเทศ (เดือนเม.ย.)  

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น, ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน มี.ค. ต่ าสุดรอบ 4 ปี, เฟดคงอัตราดอกเบีย้
ระยะสั้นท่ีระดับ 0.75-1.00% 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการปรับตัวขึ้นแตะระดับ 56.8 ในเดือนเม.ย., GDP 
ไตรมาสที ่1 ขยายตัว 0.5% 

 ประเทศอังกฤษ : ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการปรับตวัข้ึนสูงสุดในรอบ 4 เดือน 
 ประเทศจีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ระดับ 51.5 ในเดือน เม.ย., ดัชนีภาคการผลติของจีนลดลงอยูท่ี่

ระดับ 50.3 ในเดือนเม.ย. 


