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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่า การแข็งค่าของเงินบาทในขณะนี้ เป็นแค่ภาวะชั่วคราว โดยเป็นผลจากการเกินดุลการคา้ 
และการที่มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในสถาบันการเงินของไทยค่อนข้างมาก แต่เช่ือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะดูแลเงินบาทไม่ให้แข็ง
ค่ากว่าท่ีควรจะเป็นจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการแขง็ค่าของเงินบาทนั้นจะไม่ส่งกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันด้านการส่งออกของไทย โดยแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะยังคงดีอยู่ เนื่องการการส่งออกส่วนใหญ่มาจากบริษัทขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม รมว.คลัง ได้ยอมรับว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ
รายย่อย ดังนั้นภาครัฐจึงพยายามส่งเสริมให้บริษัทขนาดเล็กท าการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินบาท 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2/60 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.3% เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้าท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.8% สอดคล้องกับเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะทีส่ัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 
ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.95% ของสินเชื่อรวม ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.94%, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า 
ภาวะเศรษฐกิจในภาคการเกษตรประจ าในไตรมาส 2/60 ขยายตัว 11.5% yoy โดยทุกสาขาการผลิตขยายตวัเพิ่มขึ้น ปัจจัยหนุนที่ส าคัญ คือ 
ปริมาณน้ าใช้การได้ในอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญมีเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตร และสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยกว่าปีท่ีผ่านมา โดยภาพรวมตลอดทั้ง
ปี 60 คาดว่าจะขยายตัวได้ทีร่ะดับประมาณ 2.5-3.5% yoy,  

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 60 อยู่ท่ี 6.185 ล้านล้านบาท 
คิดเป็น 41.54% ของจีดีพี, ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เงินน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจในชว่ง 10 เดือนที่
ผ่านมา (ต.ค.59-ก.ค.60) มียอดรวมทั้งสิ้น 1.42 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.48 หมื่นล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการที่รัฐวิสาหกิจมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานดีขึ้น และคาดว่าทั้งปีจะจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.23 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าหลังตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค.60 ที่
ประกาศออกมาต่ ากว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่7-11 สิงหาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่266 ประจ าวันที ่15 สิงหาคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มองว่าการแข็งค่าของเงินบาทในขณะนี้เป็นแค่ภาวะชั่วคราว โดยเป็นผลจากการเกินดลุ
การค้า และการที่มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในสถาบนัการเงินของไทยค่อนข้างมาก 

 สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2/60 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.3% ในขณะที่เอ็นพีแอลอยู่ท่ี 2.95% ของสินเชื่อรวม 

 ภาวะเศรษฐกิจในภาคการเกษตรประจ าในไตรมาส 2/60 ขยายตัว 11.5% yoy 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 60 อยู่ท่ี 6.185 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.54% ของจีดีพี 

 เงินน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มียอดรวมทั้งสิ้น 1.42 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.48 
หมื่นล้านบาท 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.95 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.7%, ธนาคารกลางสหรัฐ
เปิดเผยว่าสินเชื่อผู้บริโภคของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 3.86 ล้านล้านดอลลาร์, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.1% 

ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่ายอดการส่งออกในเดือน ก.ค.ปรับตัวขึ้น 11.2% yoy ขณะที่ยอดน าเข้าพุ่งขึ้น 
14.7% ซึ่งส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. ทั้งสิ้น 3.212 แสนล้านหยวน (4.78 หมื่นล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 1.4% yoy, ส านักงาน
สถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 1.4% yoy ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน 
ก.ค. ปรับตัวข้ึน 5.5% yoy 

ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานของภาคเอกชนในเดือน มิ.ย. หดตัว 1.9% mom สู่ระดับ 7.90 แสนล้านเยน, ประเทศ
ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน มิ.ย. เป็นมูลค่า 9.346 แสนล้านเยน (ราว 8.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)  

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. ที่ระดับ 48.82 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.76 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. หลังจากส านักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ ามันในตลาดโลกใน
ปีนี้ นอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนหลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ ามันสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ ามันที่ใช้งานใน
สหรัฐมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-18 สิงหาคม 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., ดัชนีราคาน าเข้า-ส่งออกเดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน 
มิ.ย., ดัชนีการผลิตเบื้องต้นเดือน ส.ค. โดยเฟดฟิลาเดลเฟีย, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย., ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจีดีพีของยูโรโซน
ประจ าไตรมาส 2/2560, ดุลการค้าเดือน มิ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2, การผลิตภาคอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายเดือน 
มิ.ย., อัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือน มิ.ย., ยอดน าเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) เดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสนิค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึน้ 0.7%, สินเชื่อผู้บริโภคของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 3.86 ล้านล้านดอลลาร์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.1% 

 ประเทศจีน: ยอดการส่งออกในเดือน ก.ค.ปรับตัวขึ้น 11.2% yoy,  ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 
1.4% yoy 

 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานของภาคเอกชนในเดือน มิ.ย. หดตัว 1.9% mom 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


