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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2558 ยังคงทยอยฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้จ่ายใน
ประเทศยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงภาคท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดี แต่การส่งออกซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน และอาเซียนยังคงเป็นปัจจัยถ่วงเศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นยังได้ปัจจัยหนุนจากรายได้นอกภาคเกษตร และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมตเิห็นชอบ
โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในวงเงินไม่เกิน 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อน าไปพัฒนาชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะจัดสรรใหก้บั 
7 หมื่นหมู่บ้านๆละ 5 แสนบาท เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาคเกษตร กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ายอดการส่งออกและการน าเข้าใน
เดือนธันวาคม 2558 ยังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยยอดการส่งออกมีมูลค่า 17,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดลบร้อยละ -8.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
ในขณะที่ยอดการน าเข้ามีมูลค่า 15,613 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดลบร้อยละ -9.23 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนธันวาคม 
2558 เกินดุล 1,487 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 87.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.8 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบยอด
ค าสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  แต่ดัชนีความเช่ือมั่น
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ากลับลดลงไปอยู่ที่ระดับ 102.7 โดยปรับตัวลดลงจาก 104.4 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เนื่องจากผู้ประกอบการมี
ความกังวลว่าอุปสงค์ภายในประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 นั้นจะเกิดการชะลอตัว จากปัญหาภัยแล้ง ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และความกังวลต่อภัยการก่อการร้าย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีภาคการค้าและบริการ เดือนธันวาคม 2558 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบปี 2558 อยู่ที่ระดับ 110.8 จากเดือน
พฤศจิกายน 2558 ที่ระดับ 86.4 โดยดัชนีดังกล่าวปรับตัวดีขึ้นทั้งในภาคการค้าและภาคบริการ อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐได้ช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ด้านการบริโภคในภาพรวมมีความคึกคัก ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอีประจ าไตรมาส 4 ของปี 2558 อยู่ท่ีระดับ
ประมาณ 49.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 โดยคาดการณ์ว่าดัชนีดังกล่าวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ 
49.7 จุด และ 50.4 จุด ในไตรมาสแรก และไตรมาส 2 ของป ี2559 ตามล าดับ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่25-29 มกราคม 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่187 ประจ าวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนธนัวาคม 2558 ยังคงทยอยฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง 

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในวงเงินไม่เกิน 3.5 หมื่นล้านบาท 

 ยอดการส่งออกในดือนธันวาคม 2558 หดตัวร้อยละ -8.73 ในขณะทีย่อดการน าเข้าหดตัวร้อยละ -9.23 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 87.5 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 

 ดัชนีความเชื่อมัน่เอสเอ็มอภีาคการค้าและบริการเดือนธันวาคม 2558 อยู่ท่ีระดับ 110.8 ซ่ึงเป็นระดับทีสู่งทีสุ่ดในปี 2558 

 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเอสเอม็อีประจ าไตรมาสที ่4/2558 อยู่ท่ีระดับ 49.4 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับไตรมาสที ่3/2558 
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 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
อยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์กันไว้ โดยแถลงการณ์ของ Fed ระบุว่า Fed ก าลังจับตาอย่างใกล้ชิดต่อภาวะเศรษฐกิจ
โลก และตลาดการเงิน อย่างไรก็ดี Fed ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนมีนาคม 2559 ตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นส าหรับไตรมาส 4/2558 ของสหรัฐฯ ขยายตัวเพียง 0.7% (q-o-q) จากที่เคยขยายตัว 2.0% ใน
ไตรมาส 3/2558 และต่ ากว่าระดับ 3.9% ในไตรมาส 2/2558 ในขณะที่ตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่ทีเ่ปิดเผยออกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมายังอยู่ในทิศทาง
ที่ดี โดยที่ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคที่ในเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 98.1 จากระดับ 96.3 ในเดือนธันวาคม 2558 ยอดผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานรายใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยลดลงสู่ระดับ 278,000 ราย ส านักงานสถิติแห่ง
สหภาพยุโรป (Eurosat) เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2 เท่าในเดือนมกราคม 2559 โดยดีดตัวข้ึน 0.4% เมื่อเทียบราย
ปี จากท่ีปรับตัวข้ึน 0.2% ในเดือนธันวาคม 2558 แต่อย่างไรก็ตาม Markit รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ขั้นต้นโดยรวมของยูโร
โซนลดลงจากระดับ 54.3 สู่ระดับ 53.5 ในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ าสุดรอบ 11 เดือน ด้านดัชนี PMI ของภาคบริการของยูโร
โซนก็ลดลงจากระดับ 54.2 สู่ระดับ 53.6 ในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ าสุดในรอบ 1 ปี ส่วนดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน 
ลดลงจาก 53.2 สู่ระดับ 52.3 ในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งถือเป็นจุดต่ าสุดนับตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2558 ยอดการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นด่ิงลง 
8.0% ในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ในขณะที่ยอดค้าปลีกของประเทศญี่ปุ่นก็ลดลง -1.1% ใน
เดือนธันวาคม 2558 โดยเป็นการลดลง 2 เดือนติดต่อกัน จึงส่งผลท าให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ตัดสินใจประกาศใช้นโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยติดลบในการประชุมในวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสกัดกั้นความเสี่ยงที่จะท าให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินฝืด
อีกครั้ง ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็น 4 วันติดต่อกัน เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากข่าวการหารือเพื่อปรับลด
ก าลังการผลิตน้ ามันดิบระหว่างผู้ผลิตในกลุ่มโอเปก และนอกกลุ่มโอเปกลงประมาณ 5% เพื่อลดปริมาณน้ ามันดิบส่วนเกินในตลาด 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 Fed มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์กันไว้ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบ้ืองต้นส าหรับไตรมาส 4/2558 ของประเทศสหรัฐฯ ขยายตัวเพียง 0.7% 

 ดัชนีบ่งชี้ทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่ทีป่ระกาศออกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนยังไม่ดีเท่าที่ควร  

 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ประกาศใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในการประชุมในวันที่ 29 มกราคม 2559 

 ราคาน้ ามันดิบมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้นหลังได้รับแรงหนุนจากข่าวการหารือปรับลดก าลังการผลิตลงประมาณ 5% 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 กุมภาพันธ์ 2559)  

 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2559 และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการเดือนมกราคม 2559 และ
ข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคม 2559 

 สหภาพยโุรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการเดือนมกราคม 2559 ตัวเลขอัตราการ
ว่างงานเดือนธันวาคม 2558 และยอดค้าปลีกเดือนมกราคม 2559 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมกราคม 2559 และผลส ารวจความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคเดือนมกราคม 2559 


