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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สภำพัฒน์) เปิดเผยว่ำเศรษฐกิจไทยปี 60 ขยำยตัว 3.9% จากปี 
59 ท่ีขยายตัว 3.3% ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 61 คำดว่ำจะขยำยตัว 3.6-4.6% ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าส่งออกจะขยายตัว 6.8% โดยมีแรง
สนับสนุนส าคัญ ได้แก่ การขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลก, แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐที่จะเร่ง
ตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ, การฟื้นตัวท่ีชัดเจนมากขึ้นของการลงทุน
ภาคเอกชน, แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขาเศรษฐกิจส าคัญๆ และการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจ, ก.พำณิชย์ เปิดเผยว่ำกำรส่งออกในเดือน ม.ค. มีมูลค่ำ 20,101.4 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 17.6 ขยำยตัวท่ีสูงสุดใน
รอบ 5 ปี 2 เดือน โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.2% นอกจากนี้ ก.พาณิชย์ คาดว่าทั้งปี 61 มูลค่า
การส่งออกของไทยจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 8% ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่ากว่า 20,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.3% 
จากการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงรวมถึงสินค้าทุนและวัตถุดิบที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้เดือน ม.ค. ขาดดุล 119.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลกำรส ำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรมในเดือน ม.ค.  อยู่ที่ระดับ 
91.0 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกระดับ 89.1 ในเดือน ธ.ค. 60 และถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 3 โดยมีปัจจัยบวกจากการบรโิภค
ภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 60 และการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อีกทั้งผู้ประกอบการได้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการ
แข็งค่าของเงินบาทในการน าเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต , กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เปิดเผยว่ำ ในเดือน 
ม.ค. 61 มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจ ำนวน 3,544,528 คน ขยำยตัว 10.87% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ, สมำคมประกัน
ชีวิตไทย คำดว่ำในปี 61 ธุรกิจประกันชีวิตจะมีมูลค่ำประมำณ 6.25-6.37 แสนล้ำนบำท หรือขยำยตัว 4-6% โดยมีปัจจัยบวกมาจาก
เศรษฐกิจของประเทศที่ฟื้นตัว คนไทยสนใจวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการที่กรมสรรพากรได้ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยสามารถน าค่า
เบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15,000 บาท และเมื่อน ามารวมกับเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเงินได้ 100,000 
บาท ได้ช่วยกระตุ้นให้คนไทยท าประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่ม 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ระดับ 31.47 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำจำกรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที ่16 ก.พ. โดยมีปัจจัยจาก
การเปิดเผยบันทึกการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง และจากภาพรวม
เศรษฐกิจท่ียังมีการขยายตัวไดด้ ีท าให้ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า 3 ครั้งในปีน้ี  

Weekly Review 
ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

ช่วงวันที่ 19-23 กุมภำพันธ์ 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่294 ประจ ำวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 

 พฤษภำคม 2557 

ภำวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

• สภำพัฒน์เปิดเผยว่ำเศรษฐกิจไทยปี 60 ขยำยตัว 3.9% สว่นในปี 61 คำดว่ำจะขยำยตัว 3.6-4.6% 

• มูลค่ำกำรส่งออกเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้น 17.6% สูงสุดในรอบ 5 ปี ก.พำณิชย์ มั่นใจว่ำทั้งปจีะเติบโตได้ร้อยละ 8 

• ดัชนีควำมเชื่อมัน่ภำคอุตสำหกรรมในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดบั 91.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกระดับ 89.1 ในเดือน ธ.ค. 60 

• ในเดือน ม.ค. 61 มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจ ำนวน 3,544,528 คน ขยำยตัว 10.87% 

• สมำคมประกนัชีวิตไทย คำดว่ำในปี 61 ธุรกิจประกันชีวิตจะขยำยตัวประมำณ 4-6%  

• ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ระดับ 31.47 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำจำกรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที ่16 ก.พ. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและกำรบริกำรเบื้องต้นของสหรัฐเพ่ิมขึ้นสู่
ระดับ 55.9 ในเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 27 เดือน จากระดับ 53.8 ในเดือน ม.ค. 

สหภำพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่
ระดับ 57.5 ในเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 58.8 ในเดือน ม.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศในเดือน ม.ค. ขำดดุล 9.43 แสนล้ำนเยน ซึ่งถือเป็นการ
ขาดดุลครั้งแรกในรอบ 8 เดือน โดยยอดกำรส่งออกมีมูลค่ำ 6.086 ล้ำนล้ำนเยน เพ่ิมขึ้น 12.2% ส่วนยอดกำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 7.029 ล้ำน
ล้ำนเยน เพ่ิมขึ้น7.9%, กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าดัชนีรำคำผู้บริโภคปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.9% 

ประเทศจีน: ส านักงานการท่องเที่ยวของจีนเปิดเผยว่า รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจีนในช่วงเทศกำลตรุษจีนที่ผ่ำนมำมีมูลค่ำ
ประมำณ 475,000 ล้ำนหยวน เพ่ิมขึ้น 12.6% 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 3.2% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. ที่ระดับ 63.55 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.87 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 3.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. โดยได้ปัจจัยหนุนหลังจากที่มีการปิดแหล่งน้ ามัน เอล ฟีล ในประเทศลิเบีย ซึ่งเป็น
แหล่งส าคัญที่ผลิตน้ ามันดิบได้ 70,000 บาร์เรล/วัน นอกจากน้ี ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของนายคาลิด อัล-ฟาลีห์ รัฐมนตรีกระทรวง
พลังงานซาอุดิอาระเบียที่กล่าวว่าตลาดน้ ามันก าลังปรับสมดุล และคาดว่าสต็อกน้ ามันจะปรับตัวลงต่อเนื่องในปีนี้ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่ำจับตำมองในสัปดำห์นี้ (26 กุมภำพันธ์ - 2 มีนำคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตวัเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ัวประเทศเดือน ม.ค. จากเฟดชิคาโก, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ม.ค., 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2560 (ประมาณการครั้งท่ี 2), ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
เดือน ก.พ. จากมาร์กติ 

• สหภำพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ., ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ก.พ. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือน ม.ค., ยอดค้าปลีกเดือน  
ม.ค., ความเชื่อมั่นผู้บรโิภคเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตวัเลขดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคบริการและภาคการผลติเดือน ก.พ.  

ภำวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดำหท์ี่ผ่ำนมำ 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและกำรบริกำรเบ้ืองต้นเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 55.9 ในเดือน ก.พ. 

• สหภำพยุโรป: ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.5 ในเดือน ก.พ. 

• ประเทศญี่ปุ่น: มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศในเดือน ม.ค. ขำดดุล 9.43 แสนล้ำนเยน 

• ประเทศจีน: รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวในช่วงเทศกำลตรุษจีนที่ผ่ำนมำมีมูลค่ำประมำณ 475,000 ล้ำนหยวน เพ่ิมขึ้น 12.6% 

• รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 3.2% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน 


