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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.60 อยู่ที่ 84.7 ลดลงจาก 85.5 ในเดือน
พ.ค. และเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากความกังวลเรื่องการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว และกังวลกับก าลังซื้อ
ภายในประเทศ ส่วนการส่งออกรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรก ลดลง 9.82% จากปีก่อน ท าให้อาจมีการปรับเป้ายอดผลิตลงในสัปดาห์หน้า จากท่ีตั้ง
เป้าไว้ที่ 2 ล้านคัน ลงมาอยู่ที่ 1.9 ล้านคัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยถึงสถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ว่า ในขณะนี้ต้องยอมรับว่า NPL มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น แต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวล ซึ่งทางธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีการ
ตั้งส ารองในระดับสูง และมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีเครื่องมือในการควบคุมดูแล ที่สามารถบริหารจัดการได้ จึงเช่ือว่าจะสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยการส่งออกของไทยช่วงคร่ึงปีแรกมีมูลค่า 113,547 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 7.8% สูงสุดในรอบ 6 ปี โดยเดือน มิ.ย. การส่งออกมีมูลค่า 20,282 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.7% ขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และมีมูลค่าทะลุ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกครั้งนับจากเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ท าได้ 20,887 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท า
ให้ภาพรวมไตรมาส 2 ส่งออกขยายตัว 10.9% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวข้ึน ท าให้ทุกกลุ่ม
สินค้าไทยส่งออกได้ดีขึ้นในทุกตลาดส าคัญ ส่วนการน าเข้า มีมูลค่า 18,365 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 13.7% ส่งผลให้ดุลการค้า มิ.ย. เกินดุล 
1,917 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยอัตราเงินเฟ้อของไทยยังไม่กลับสู่กรอบเป้าหมาย โดยคาดว่าจะแตะขอบล่างของ
กรอบเป้าหมายได้ ในปลายปี 60 หรือต้นปี 61 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน กล่าวว่านโยบายการเงินผ่อนคลายยังจ าเป็น เพราะเงินเฟ้อ
ยังไม่ได้ปรับเข้าสู่เป้า กนง.คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะลดการผ่อนคลาย การกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของอัตราเงินเฟ้อช้ากว่าที่ธปท. เคยคาดไว้ 
เนื่องจากครึ่งปีแรกมีผลของฐานที่สูง จากภาวะภัยแล้งในปีก่อน แต่เช่ือว่าในครึ่งปีหลัง ปัจจัยเรื่องฐานสูงจะหมดไป ขณะที่ราคาน้ ามั นยังมี
ทิศทางขาขึ้น ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยให้เศรษฐกิจฐานราก
ขยายตัวและมีความเข้มแข็งขึ้น จากการอัดฉีดเงินผ่านสินเช่ือของสถาบันการเงินของรัฐและเงินจากงบประมาณ ถือเป็นมาตรการด าเนินการมา
ถูกทางแล้ว เพราะท าให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งขึ้น สะท้อนได้จากการขยายตัวการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริโภคสินค้าคงทน ได้แก่ รถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ที่ขยายตัวได้ดีทุกภูมิภาค 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 17-21 ก.ค. 60 ปีที่ 5 ฉบับที ่263 ประจ าวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.60 อยู่ท่ี 84.7 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่วนการส่งออกรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรก 
ลดลง 9.82% จากปีก่อน 

 ธปท.ไม่กังวล NPL ปรับตัวขึ้นแบงก์รับมือได้ 
 พาณิชย์ เผยส่งออก มิ.ย.60 ขยายตัว 11.7% น าเข้าโต 13.7% เกินดุล 1,917 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังไม่กลับสูก่รอบเป้าหมาย โดยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะแตะขอบล่างของกรอบเป้าหมายได้ ในปลายปี 60 

หรือต้นปี 61 
 คลังมั่นใจเศรษฐกิจรากขยายตัวได้ดี จากมาตรการอัดฉีดเงินผ่านสินเชื่อแบงก์และเงินงบประมาณ เตรียมปรับประมาณเศรษฐกิจทัง้ปีเพ่ิม 
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) มีการขยายตัวเป็นเดือน
ที่ 2 ติดต่อกันในเดือนก.ค. แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างมาก ขณะที่ค าสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงานร่วงลง, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนี
ราคาน าเข้า-ส่งออกปรับตัวลง 0.2% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน เป็นการบ่งช้ีว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจะส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

สหราชอาณาจักร: ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เผยยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรมีการขยายตัว 0.6% ในเดือนมิ.ย. 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

ประเทศจีน: เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% ต่อปีในไตรมาส 2 ของปี 2017 ซึ่งเท่ากับในไตรมาสแรกด้วยแรงหนุนจากผลผลิต
อุตสาหกรรมและการบริโภคที่เร่งตัวขึ้น, ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยยอดค้าปลีกขยายตัว 10.4% ในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากระดับการขยายตัวในช่วงไตรมาสแรกที่ 10% 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2560 ขึ้นสู่ระดับ 1.8% จากระดับ 1.6%, ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่
ระดับ 4.399 แสนล้านเยนในเดือนมิ.ย. โดยที่ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึ้น 15.5% , ส านักงานการ
ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นยอดเปิดเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น จ านวน 13.76 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จากปีก่อน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.46 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังมีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีกครั้งในปีน้ีหรือไม่ ท าให้มีการขายดอลลาร์ออกมา 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. ที่ระดับ 45.77 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.77 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.เนื่องจากปิโตร-โลจิสติกส์ออกรายงานคาดการณ์ว่า การผลิตน้ ามันของกลุ่มโอเปกจะ
เพิ่มขึ้นในเดือนก.ค. หรือเพิ่มขึ้น 145,000 บาร์เรลต่อวัน แตะที่ 33 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้สัญญาน้ ามันร่วงลง อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ ามันราย
สัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะน้ ามันท่ีมีการใช้งานในสหรัฐ มีจ านวนลดลง 1 แท่น สู่ระดับ 764 แท่นในสัปดาห์นี้  

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 ก.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดอืนก.ค.จากมาร์กติ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.จาก 
Conference Board, ดัชนีการผลติเดือนก.ค.โดยเฟดสาขาริชมอนด,์ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 
(FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

 อีย ู: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนก.ค.จากมาร์กติ 
 อังกฤษ : ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2560, ดุลการค้าเดือนมิ.ย. 
 จีน : ก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. 
 ญี่ปุ่น : ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือนพ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : ดัชนีภาคการผลิตขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือนก.ค, .ดัชนีราคาน าเข้า-ส่งออกปรับตัวลง 0.2% ในเดือนมิ.ย. 
 ประเทศอังกฤษ : ยอดค้าปลีกขยายตัว 0.6% ในเดือนมิ.ย. 
 ประเทศจีน : เศรษฐกิจจนีขยายตัว 6.9% ต่อปีในไตรมาส 2 ของปี 2017, ยอดค้าปลีกขยายตัว 10.4% ในช่วงคร่ึงปีแรก 
 ประเทศญี่ปุน่ : ธนาคารกลางญีปุ่่น (BOJ) มติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1%, ยอดส่งออกเดือนมิ.ย. เพ่ิมขึ้น 9.7%, 

นักท่องเท่ียวต่างชาติเดือนมิ.ย. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.4 จากปีก่อน 


