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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่ราว 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีอยู่ในระดับ 3.2% เป็นไปตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับตัวสูงข้ึน, การลงทุนภาครัฐ, 
การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้น และการส่งออกเริ่มฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน จากการเติบโตของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ, ยุโรป, จีน และ
ญี่ปุ่น ส าหรับเงินกู้ ธปท. เผยถึงกรณีเตรียมปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพดานการปล่อยเงินกู้สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น คาดว่า จะ
มีผลกระทบไม่มาก เพราะมาตรการดังกล่าวจะควบคุมเฉพาะผู้ที่ขอสินเชื่อใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ ธปท. มองว่าการกระตุ้นบริโภคด้วยการก่อหนี้นั้น 
จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงระยะสั้นเท่าน้ัน รมว.การท่องเท่ียวและกีฬา เผยจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาไทย ในครึ่งแรกปีนี้ อยู่ที่
ประมาณ 18 ล้านคน เพ่ิมขึ้นราว 4-5% จากปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ผู้อ านวยการศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่าดัชนีราคาห้องชุดและราคาบ้านแนวราบช่วงคร่ึงแรกปี 2560 ปรับเพ่ิมขึ้นขึ้น
เฉลี่ย 5.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจากราคาที่ดินและต้นทุนก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
อสังหาฯ ใน Q2/60 อยู่ที่ระดับ 53.1 ลดลงจาก 54.2 เมื่อไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน และการเปิ ดตัว
โครงการใหม่ลดลง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมมาตรการสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี)  โดย
แนวทางที่ส าคัญได้มอบให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เร่งค้ าประกันสินเชื่อให้ได้ตามวงเงินค้ าประกันที่เหลือ 
8.3 หมื่นล้านบาท ต้องเร่งท าให้ครบภายในสิ้นปี 2560 รวมทั้งการหาข้อสรุปมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีสามารถส่งออกไปยังตลาดโลกโดย
ต้องให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น เน้นการส่งเสริมการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ควรมุ่งส่งเสริมให้เอสเอ็มอีลงทุนในกลุ่ม CLMV กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ด าเนินการ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้ ต้องเริ่มน าระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้น พร้อมผลิตบุคลากรที่จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เอสเอ็มอี  ช่วยให้
ค าแนะน าในการปรับตัว 

  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 10-14 ก.ค. 60 ปีที่ 5 ฉบับที ่262 ประจ าวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 แนวโน้มเศรษฐกจิไทยในปีนี้ขยายตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ (GDP) ที่ราว 3.5% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่อยู่ในระดับ 3.2% เป็นไปตามการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวสูงขึ้น 

 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาไทย ในครึ่งแรกปีนี้เพ่ิมขึ้นราว 4-5% จากปีก่อน 
 ดัชนีราคาห้องชุดและราคาบ้านแนวราบช่วงคร่ึงแรกปี 60 ปรับเพ่ิมขึ้นขึ้นเฉลี่ย 5.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนดชันีความเชื่อมัน่

ของผู้ประกอบการอสังหาฯ ใน Q2/60 อยู่ท่ีระดับ 53.1 
 ธปท.เชื่อการปรับเกณฑ์สินเชื่อบคุคล มีผลกระทบไม่มาก 
 จัดมาตรการช่วยเอสเอ็มอี 'สมคดิ'สั่งอัดเงินทุน-หนุนส่งออก 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนมิ.ย.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัว
ในเดือนพ.ค., ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 93.1 ในเดือนก.ค. ดัชนีภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 113.2 ส่วนดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 80.2, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. หลังจากร่วงลง 0.2% ในเดือนเม.ย. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.5% ในเดือนมิ.ย. เทียบเป็นรายปี, ดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวข้ึน 5.5% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี, ส านักงานศุลกากรจีนเปิดเผยยอดส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก ปรับตัวข้ึน 15% 
เทียบรายปี ขณะที่ยอดน าเข้า พุ่งขึ้น 25.7% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในช่วงเวลาดังกล่าว มูลค่า 1.28 ล้านล้านหยวน (1.88 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 17.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประจ าเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.0045 แสนล้านหยวน (1.482 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวข้ึน 2.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ท าสถิติเพิ่มขึ้น
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 เนื่องจากราคาน้ ามัน และเหล็กกล้าปรับตัวสูงขึ้น, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานของภาคเอกชนในเดือนพ.ค. หดตัวลง 
3.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 8.055 แสนล้านเยน (7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นเกินดุลบัญชี
เดินสะพัด 1.65 ล้านล้านเยนในเดือนพ.ค. ท าสถิติเกินดุล 35 เดือนติดต่อกัน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ระดับ 33.86 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทในสัปดาห์นีม้ีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากมีแรงเทขายดอลลาร์จากผู้ส่งออกส่งผลใหช่้วงท้ายตลาดแข็งค่าสุดของวัน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 5.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. ที่ระดับ 46.54 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.31 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 5.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.เนื่องจากIEA ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ ามันในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรล/วัน 
สู่ระดับ 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ ามันท่ีมีการใช้งานในสหรัฐ มีจ านวนเพิ่มขึ้น 2  แท่น สู่ระดับ 765 แท่นในสัปดาห์นี้ 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 ก.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีภาคการผลติ (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค.จากเฟดนิวยอร์ก, ดัชนรีาคาส่งออก-น าเข้าเดือนมิ.ย., 
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ค.จากสมาคมผูส้ร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) 

 อังกฤษ : ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. 
 จีน : ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., ดัชนรีาคาบ้าน

เดือนมิ.ย. 
 ญี่ปุ่น : ยอดส่งออก น าเข้า และดลุการค้าเดือนมิ.ย., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบี้ย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. ปรับเพ่ิมขึ้น, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนก.ค., สต็อก
สินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้นในเดือนพ.ค.  

 ประเทศจีน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.5% ในเดือนมิ.ย., ส่งออกในช่วงคร่ึงปีแรก ปรับตัวขึ้น 15%, ยอดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนมิ.ย.ปรับเพ่ิมขึ้น 

 ประเทศญีปุ่่น : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้นในเดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานของภาคเอกชนในเดือนพ.ค.หดตัวลง 


