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เศรษฐกจิรอบสปัดาหท์ีผ่่านมาค่อนขา้งเป็นไปในภาพบวกหลงัจากสถานการณ์ทางเมืองในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น 
โดยในส่วนของดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคเดอืนพฤษภาคมอยู่ที ่70.7 ปรบัตวัดขีึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 14 เดือน และค่าดชันีอยู่ในระดบั
สงูสุดในรอบ 4 เดอืน เน่ืองจากผู้บริโภคมคีวามเชื่อม ัน่ทางเศรษฐกจิว่าน่าจะฟ้ืนตวัไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้จากสถานการณ์ทางการเมือง
ทีม่เีสถียรภาพมากขึน้ภายหลงัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขา้มาบริหารงานราชการ รวมถึงการที่ คสช. มีนโยบายในด้าน
ต่างๆ ทีช่ดัเจน ทัง้ในส่วนของการอนุมตัิจ่ายเงินในโครงการรบัจ าน าวงเงินกว่า 9 หมื่นลา้นบาท ใหแ้ก่เกษตรกร รวมถึงการเร่งเบิกจ่าย
งบลงทุนปี 2557 และเร่งจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ใหท้นัตามก าหนด กอรปกบัราคาน ้ามนัขายปลีกในประเทศปรับตัว
ลดลง 30 สตางคต่์อลติร และการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของ SET Index ในเดอืนพฤษภาคมเป็นปจัจยับวกต่อความเชื่อม ัน่ในเดอืนน้ี นอกจากน้ี
กระทรวงการคลงัยงัไดเ้สนอมาตรการอดัฉีดการเงินผ่านธนาคารของรฐัต่อ คสช. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงินสนิเชื่อกว่า 4 แสนล้านบาท 
โดยผ่านการให้วงเงินสินเชื่อ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ การพกัช าระหน้ี การลดภาระค่าธรรมเนียม การปรับลดเงื่อนไขการช าระหน้ี       
การอบรมใหค้วามรู้ดา้นต่างๆ อาท ิภาษีและบญัช ีการตลาดออนไลน์ และการออกแบบ ซึง่มาตรการดงักล่าวนอกจากช่วยลดภาระด้าน
การช าระหน้ีซึง่จะมส่ีวนช่วยเสริมสภาพคล่องใหก้บัธุรกจิ ยงัมส่ีวนช่วยเพิม่ศกัยภาพใหก้บัผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตได้อย่าง
ย ัง่ยนืจากการประยุกต์ใชค้วามรู้ทีร่บัมาเขา้กบัธุรกิจของตน ซึ่งจากการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช . ในช่วงที่ผ่านมา และมีการ
ด าเนินการปลดลอ็กเงื่อนไขดา้นงบประมาณต่างๆ ทีร่ฐับาลรกัษาการไม่สามารถด าเนินการได ้ส่งผลให้กระแสการต่อต้าน คสช . ลดลง
และเกดิการยอมรบัเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหค่้าเงินบาทเริ่มกลบัมาแขง็ค่ามากขึน้หลกัจากสปัดาหก่์อนหน้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต ่าสุดในรอบ
กว่า 3 เดอืน ทัง้น้ีเป็นผลจากการทีน่กัลงทุนมคีวามเชื่อม ัน่ต่อเศรษฐกจิไทยภายใต้การบริหารของ คสช. เพิ่มมากขึ้นและเริ่มทยอยเข้า
มาลงทุนในตราสารเพิม่ขึน้ท าใหค่้าเงินบาทค่อยๆ ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้ในสปัดาหน้ี์ 

           อย่างไรกต็ามสถานการณ์ดา้นค่าครองชพียงัคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงดชันีราคา
ผู้บริโภคของประเทศเดอืนพฤษภาคม 2557 อยู่ทีร่ะดบั 107.90 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.62 สงูสุดในรอบ 14 เดอืน นบัจากเดอืนมนีาคม 2556 ส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อในช่วง 5 เดอืนแรกของปีน้ีอยู่ที่ร้อยละ 2.21 โดย
เป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของระดบัราคาสนิคา้ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอลท์ีป่รบัตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 ในขณะที่สินค้า
หมวดอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.68 โดยกระทรวงพาณิชยย์งัม ัน่ใจว่าอตัราเงินเฟ้อตลอดทัง้ปีน้ีจะยงัคง
เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 2.0-2.8 ทีก่ระทรวงพาณิชยต์ัง้ไว ้ 

 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เงินเฟ้อ พ.ค. เพ่ิม 2.62% สงูสดุในรอบ 14 เดือน  

 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค พ.ค. อยู่ท่ีระดบั 70.7 เพ่ิมขึน้คร ัง้แรกในรอบ 14 เดือน  

 คลงัเปิด “แพค็เกจ” แบงก์รฐัอดัฉีดเศรษฐกิจ 4 แสนล้าน 

 เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากสปัดาห์ก่อนคาดสปัดาห์หน้า (9-13 มิ.ย. 57 ) ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 
32.35-33.70 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
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ช่วงวนัท่ี 2-6 มิถนุายน 2557 ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 101 ประจ าวนัท่ี 9 มิถนุายน 2557 
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เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ตวัเลขเศรษฐกจิต่างๆ มทีศิทางปรบัตวัดขีึน้ซึ่งอาจเป็นสญัญาณสะท้อนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจมี

การฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพจิารณาได้จากดชันีผู้จ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีนเดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ระดบั 50.8 จากระดบั 50.4 ในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา นบัเป็นระดบัทีส่งูทีสุ่ดตัง้แต่เดอืนมกราคม 2557 เป็นต้นมา และขยายตวัต่อเน่ือง
เป็นเดอืนที ่3 ติดต่อกนั ซึง่บ่งชีว่้ากจิกรรมภาคการผลติของจีนมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองนบัเป็นการสะทอ้นถึงการขยายตวัทีด่ขีึน้ของ
จีน ซึง่ตวัเลขดงักล่าวสอดคลอ้งกบัดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ระดบั 56.4 จากระดบั 55.4 ในเดอืนเมษายน และเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 3 เดอืน และทิศทางปรับตัวดีขึ้นของตัวเลขมูลค่าการส่งออก
และน าเขา้ของสหรฐัฯ ในเดอืนเมษายน เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกบัของปีทีผ่่านมา พบว่ายอดน าเขา้ของสหรฐัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.4 ส่วนยอด
ส่งออกเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.0 โดยทศิทางเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัขึน้ในช่วงที่ผ่านน้ีอาจส่งผลให้การลดมาตรการQE และการขึ้นอตัรา
ดอกเบี้ยนโบยายของธนาคารกลางสหรฐัฯ อาจเกดิขึน้ในระยะเวลาไม่นานน้ี 

ส าหรบัทศิทางเศรษฐกจิในยโูรโซนนัน้แมว่้าสปัดาหน้ี์ตวัเลขเศรษฐกจิส าคญัอย่างดชันีผู้จ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของยูโรโซน
ในเดอืนพฤษภาคมจะปรบัตวัลดลงโดยอยู่ทีร่ะดบั 52.2 ลดลงจากเดอืนเมษายนอยู่ทีร่ะดบั 53.4 แต่จากค่าดชันีที่อยู่สูงกว่าระดบั 50.0 
บ่งชีว่้าภาคการผลติของยโูรโซนยงัคงมกีารขยายตวัในระดบัทีด่ ีโดยอยู่ในระดบัทีเ่กนิกว่า 50.0ต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่11 ติดต่อกนั (ตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม 2556) อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของยูโรโซนให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและป้องกนัปญัหาเงินฝืดที่อาจจะ
เกดิขึน้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไดป้ระกาศปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.10 ในส่วนราคา
น ้ามนัในสปัดาห์น้ีปรับตัวลดลงจากสปัดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 105.14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุเกิดจากสต๊อก
ปริมาณน ้ามนัส ารองของสหรฐัฯ มปีริมาณสงูสุดเป็นประวตัิการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (9-13 มิถนุายน 2557)        

 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมาตรการในการบริหารงาน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 ดชันีราคาผู้บริโภคจีนเดือนพฤษภาคม 2557 

 อตัราการจ้างงานยโุรปไตรมาส 1/2557 
 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) พ.ค. ของจีน  เพ่ิมขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 5 เดือน 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) พ.ค. ของสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือน 

 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของสหรฐัฯ  เม.ย. ปรบัตวัดีขึน้ 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) พ.ค. ของยโูรโซน อยู่ในระดบัท่ีเกิน 50.0 ต่อเน่ือง 11 เดือนติดต่อกนั  

 ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ได้ประกาศปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงจากรอ้ยละ 0.25 มาอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 
0.10  

 
 


