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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังเผยว่ำในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2560 (ต.ค 59 – มิ.ย 60) รัฐบำลจัดเก็บรำยได้สุทธิ 

จ ำนวน 1,740,349 ล้ำนบำท สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 0.4 จากการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น และ

การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 25.8 22.2 และ 1.3 ตามล าดับ โดยภาษีท่ีจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่ส าคัญ 

ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีน  ามัน และภาษีเบียร์ ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร สำยนโยบำยกำรเงิน ธปท. กล่าวยอมรับว่า กนง.ยังมีความกังวลเรื่อง

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการเติบโตที่ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง จึงสั่งการให้จับตาดูปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจ ส่งผลต่อเสถียรภาพ เร่ิมจำกอัตรำเงิน

เฟ้อที่ยังต่ ำกว่ำกรอบเป้ำหมำยที่ 1% มำตลอด ถึงเงินเฟ้อจะต่ า แต่เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้มีความน่ากังวลว่าจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืด  เพราะ

เศรษฐกิจยังขยำยตัวได้ น่ำจะเติบโตที่ 3.5% และคนยังมีก าลังซื อ ต่างจากสถานการณ์เงินฝืดที่เศรษฐกิจไม่ดี ราคาสินค้าไม่ขึ น แต่เศรษฐกิจ

ไทยเรายังขยายตัวได้ โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบล่างของเป้าหมายได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเผยว่ำดัชนี

รำคำสินค้ำเกษตรประจ ำเดือนมิ.ย. ลดลงร้อยละ 5.55 ขณะที่ดัชนีรำยได้เกษตรกรเพ่ิมร้อยละ 6.21 จำกปีก่อนและดัชนีผลผลิตสินค้ำ

เกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้น 12.45 จำกปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ นท าให้ราคาสินค้าเกษตรลดลง แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตที่

ออกสู่ตลาดยังคงใกล้เคียงกับความต้องการของผู้บริโภค กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย หรือ เอสซีจีเผยว่ำ ปูนซีเมนต์-

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง คร่ึงปีแรกติดลบ 7% จำกปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ลดลง ขณะที่ในครึ่งปีหลังหวังว่าจะได้แรงหนุนจากการลงทุน

โครงการภาครัฐและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเอกชนเข้ามาช่วย แต่คาดว่าตลาดจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกได้ยาก  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ปรับเกณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล โดยลดวงเงินสินเชื่อรายใหม่ คนมีรายได้ต่ ากว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน กู้ไม่เกิน 1.5 เท่า และ

คุมเข้มสินเช่ือบุคคลขอได้ไม่เกิน 3 ราย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 4.5 เท่า พร้อมลดอัตราดอกเบี ยบัตรเครดิตลง 2% มีผลทั งรายเก่ารายใหม่ มีผลวันท่ี 

1 ก.ย. 60 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันท่ีต้นทุนทางการเงินต่ าลง  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 24-27 ก.ค. 60 ปีที่ 5 ฉบับที ่264 ประจ าวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 รายได้รัฐ '9เดือนแรก' เกินเป้า 
 เงินเฟ้อต่ าสะท้อน เศรษฐกิจไทยโตเอ่ือย 
 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจ าเดือนมิ.ย. ลดลงร้อยละ 5.55 จากปีก่อน ขณะที่ดัชนีรายได้เกษตรกรเพ่ิมร้อยละ 6.21 จากปีก่อน และดัชนี

ผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้น 12.45 จากปีก่อน 
 ปูนซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คร่ึงปีแรกติดลบ 7% จากปกี่อน 
 สั่งลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต 2% เหลือ18% 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั งที่ 1 ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(จีดีพี) ประจ าไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ท่ีระดับ 2.6% ซึ่งสูงกว่าท่ีขยายตัว 1.2% ในไตรมาสแรก, สหรัฐมีตัวเลขขาดดุลการค้าลดลง 3.7% ในเดือน
มิ.ย. สู่ระดับ 6.39 หมื่นล้านดอลลาร์ เนื่องจากมีการส่งออกเพิ่มขึ น การส่งออกของสหรัฐเพิ่มขึ น 1.8 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 1.286 แสนล้าน
ดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. ขณะที่การน าเข้าลดลง 0.7 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 1.924 แสนล้านดอลลาร์, คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน 
(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี ยระยะสั นที่ระดับ 1.00-1.25% อีกทั งยังส่งสัญญาณที่จะเริ่มปรับลด
งบดุลในเดือนก.ย. จากปัจจุบันท่ีระดับ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ 

สหราชอาณาจักร: ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหราชอาณาจักร
มีการขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบรายไตรมาส และเพิ่มขึ น 1.7% เมื่อเทียบรายปี 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสหกรรมเพิ่มขึ น 22% ในช่วงหกเดือนแรก
ของปีนี  ซึ่งแม้ว่าชะลอลงจากช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.ท่ีมีการขยายตัว 22.7% แต่ก็ขยายตัวได้ดีกว่าปี 2559 ที่เพ่ิมขึ นเพียง 8.5% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายการสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนมิ.ย.ปรบัตัวลดลงสูร่ะดบั 2.8% 
จากระดับของเดือนพ.ค.ท่ี 3.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปประจ าเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.31 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี มีทิศทางแข็งค่าขึ นต่อเนื่อง เนื่องจากดอลลาร์โดนเทขายเมื่อเทียบทุกสกุล หลังเฟดให้ความเห็นเรื่องเงินเฟ้อที่ต่ าลง และ
สัญญาณการขึ นดอกเบี ยในการประชุมเดือนธ.ค.อาจจะไม่แน่นอน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน  ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. ท่ีระดับ 49.77 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ น 3.94 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 8.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี่ 21 ก.ค.เนื่องจากส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรฐั (EIA) ระบุสต็อกน  ามันดบิ
ลดลง 7.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว อีกทั งการผลิตน  ามันดิบของสหรัฐยังปรับตัวลดลง 19,000 บาร์เรล สู่ระดับ 9.410 ล้านบาร์เรล/วัน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (31 ก.ค.-4 ส.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ (PMI) ภาคบริการ/ภาคการผลิตเดอืนก.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากสถาบันจดัการ
ด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดัชนีภาคการผลติเดือนก.ค.จากเฟดดลัลสั, ยอดขายรถเดือนก.ค. 

 อีย ู: อัตราว่างงานเดือนมิ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนก.ค., ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนเดือนมิ.ย. 

 อังกฤษ : ดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดอืนก.ค. 
 จีน : ดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนก.ค.จากไฉซิน 
 ญี่ปุ่น : การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., ดัชนีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคเดือนก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : (จีดีพี) ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ท่ีระดับ 2.6%, ขาดดุลการค้าลดลง 3.7% ในเดือนมิ.ย., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.00-1.25% 

 สหราชอาณาจักร : จีดีพี) ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ท่ีระดับ 0.3% 
 ประเทศจีน : ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสหกรรมเพ่ิมขึ้น 22% ในช่วงหกเดือนแรก 
 ประเทศญี่ปุ่น : อัตราว่างงานเดือนมิ.ย.ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 2.8%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปประจ าเดือนมิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.4% 


