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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง(สศค.) เพ่ิมคำดกำรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ของไทยปี 60 เติบโต 3.8% จำกปีก่อน จาก
เดิมคาดขยายตัว 3.6% จากปีก่อน ส่วนการส่งออกขยายตัว 8.5 จากปีก่อน จากเดิมคาดโต 4.7 จากปีก่อน  ขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 61 จะ
ขยายตัวได้ 3.8 จากปีก่อน และการส่งออกขยายตัวได้ 5.7 จากปีก่อน ส่วนเศรษฐกิจภูมิภาคใน Q3/60 ขยายตัว 4.9% จากปีก่อน น าโดย 
ภาคใต้ และกทม.และปริมณฑล โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของภาค
การท่องเที่ยว, จีดีพีเกษตรไทยใน Q3/60 โต 4.5% จำกปีก่อน โดยเฉพาะสาขาพืช ปศุสัตว์  บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ส าหรับทั้งปี 60 
คาดว่าจะขยายตัว 3.0%–4.0% จากปีก่อน, ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม MPI เดือน ก.ย. 60 
อยู่ท่ีระดับ 114.59 ขยำยตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.2 จำกปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน Q3/60 ขยายตัวร้อยละ 4 จากปีก่อน และ
ภาพรวมดัชนี MPI 9 เดือนแรกของ ปีขยายตัวร้อยละ 1.4 จากปีก่อน ส่วนทั้งปี 60 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1-2 จากปีก่อน, ธนาคารโลกจัด
อันดับความสะดวกในการท าธุรกิจหรือหรือ Doing Business ปี 2018 ไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นอันดับที่ 26 จากปีก่อน
อยู่ท่ีอันดับ 46 จาก 190 ประเทศ โดยขึ้นมาถึง 20 อันดับ และมีคะแนนจาก 71.42 คะแนน เพิ่มเป็น 72.53 คะแนน และติดอันดับ 10 ชาติที่มี
ความก้าวหน้ามากท่ีสุด, กระทรวงพำณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตรำเงินเฟ้อ ในเดือน ต.ค.เพ่ิมขึ้น 0.86% จำกปีก่อน 
เนื่องจากราคาสินค้าท่ีปรับตัวสูงข้ึนโดยเฉพาะผักสดและผลไม้ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับปริมาณผลผลิตเสียหาย
จากฝนตกชุก, คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เผยจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในเดือน ต.ค. เพ่ิม 20.17% จากปีก่อน และ
รายได้เพิ่มขึ้น 21.77% จากปีก่อน  ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปีนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ขยายตัว 6.56% และ 9.02% จากปีก่อน 
ตามล าดับ ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยผลส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอย
กระทงปี 60 มูลค่ำกำรใช้จ่ำยในวันลอยกระทงปีนี้จะอยู่ที่ 9,928 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 3% จำกปีก่อน และขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็น
การส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) เผยผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจขยายตัวติดต่อ 3 ไตรมาส ท าให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว 31% การเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือน ก.ย. 2560 เท่ากับ 2.31 แสนล้านบาท หรือ 81% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม เป็นผลมาจากการเร่งลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีงบลงทุนขนาดใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลโดยเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front-Load) ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่278 ประจ าวันที ่6 พฤศจิกายน 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ของไทยปี 60 เติบโต 3.8%yoy ส่วนเศรษฐกิจภูมิภาคใน Q3/60 ขยายตัว 4.9%yoy 
 จีดีพีเกษตรไทยใน Q3/60 โต 4.5%yoy 
 MPI เดือน ก.ย. 60 อยู่ที่ระดับ 114.59 ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากปีก่อน 
 ธนาคารโลกจัดอันดับความสะดวกในการท าธุรกิจหรือหรือ Doing Business ปี 2018 ไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นเป็น

อันดับที่ 26  
 เงินเฟ้อเดือน ต.ค. เพ่ิม 0.86%yoy จากความต้องการผัก ผลไม้ในช่วงกินเจ 
 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ต.ค. เพ่ิม 20.17% และรายได้เพ่ิมขึ้น 21.77% จากปีก่อน  
 ลอยกระทงเงินสะพัดเฉียดหมื่นล้านบาท 
 ลงทุนรัฐวิสาหกิจ9เดือนโตพุ่ง 31% 
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ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ที่ระดับ 1.00-1.25%, The Conference Board กล่าวว่า ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคได้พุ่งขึ้น 5.3 จุดขึ้นไปถึง 125.9 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ปี 2000 

ประเทศอังกฤษ: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติด้วยคะแนนเสียง 7-2 เห็นพ้องให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.50% 
สหภาพยุโรป: ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท รายงานภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน, อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับร้อยละ 8.9 ในเดือนก.ย. และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวลงสู่ระดับร้อยละ 1.4 ในเดือนต.ค. 
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติให้คงนโยบายผอ่นคลายทางการเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้น

สู่เป้าหมายที่ระดับ 2% และได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อส าหรับปีงบประมาณ 2560 ลงสู่ระดับ 0.8%, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุ่น เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.หดตัวลง 1.1%, ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นลดลง 1.7% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 372,470 คันในเดือนต.ค. 

จีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการประจ าเดือนต.ค. ขยายตัวที่ระดับ 54.3 ส าหรับภาค
การผลิตขยายตัวที่ระดับ 51.6 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน ธ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. ที่ระดับ 55.64 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.74 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 3.1% เมื่อ
เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. โดยสัญญาน้ ามันดิบ WTI ทะยานขึ้น หลังจากซาอุดิอาระเบียและรัสเซียได้ประกาศให้การสนับสนุนการขยาย
เวลาปรับลดก าลังการผลิตน้ ามัน ออกไปอีก 9 เดือนจนถึงสิ้นปีหน้า จากเดิมที่มีก าหนดสิ้นสุดในไตรมาสแรกของปีหน้า ทั้งนี้ ในการประชุมที่ผ่านมา 
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) และประเทศผู้ผลิตน้ ามันนอกกลุ่มโอเปก ได้บรรลุข้อตกลงในการขยายเวลาปรับลดก าลังการผลิต 1.8 ล้านบาร์เรล/
วัน จนถึงสิ้นเดือนมี.ค.2561 

อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.12 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 
เนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขายในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ จากการคาดการณ์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะเลือกนายเจอโรม พาวเวลล์ เป็น
ประธานเฟดคนต่อไป หลังจากที่นางเจเน็ต เยลเลนหมดวาระในเดือนก.พ.ปีหน้า 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 พ.ย. 60)  

 ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ย., สต็อกน้ ามันรายสัปดาห์จากส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) 
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย., ยอดค้าปลีก

เดือนก.ย. 
 ประเทศญี่ปุ่น: ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย. 
 ประเทศจีน: ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการคา้เดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน

ต.ค., ดัชนีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนต.ค., ยอดขายรถยนตเ์ดือนต.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้พุ่งขึ้น 5.3 จุด 
 ประเทศอังกฤษ: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.50% 
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: เศรษฐกิจมีการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาส 3, อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับร้อยละ 8.9 ในเดือนก.ย., 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวลงสู่ระดับร้อยละ 1.4 ในเดือนต.ค. 
 ประเทศญี่ปุ่น : ธนาคารกลางญี่ปุน่ปรับลดคาดการณ์เงนิเฟ้อส าหรับปีงบประมาณ 2560 ลงสู่ระดับ 0.8%, ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน

ก.ย.หดตัวลง 1.1%, ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นลดลง 1.7% เมื่อเทียบรายปี 
 ประเทศจีน :ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการประจ าเดือนต.ค. ขยายตัวที่ระดับ 54.3 ส าหรับภาคการผลิตขยายตัวที่ระดับ 51.6 


