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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สภำพัฒน์ฯ) เผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 
4/2558 เติบโต 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมำจำกกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน และกำรลงทุนโดยรวม 
โดยเฉพำะกำรลงทุนภำครัฐ ในขณะเดียวกันสภำพัฒน์ฯ ยังเผยอีกว่ำจีดีพีในปี 2558 เติบโต 2.8% จำกเดิมที่คำดไว้ว่ำจะเติบโต 2.9% ส่วนกำร
ส่งออกหดตัว 5.6% จำกเดิมที่คำดว่ำจะลดลง 5.0% นอกจำกนั้นสภำพัฒน์ฯ ยังคำดกำรณ์ว่ำจีดีพีในปี 2559 จะขยำยตัวประมำณ 2.8-3.8% 
จำกเดิมที่คำดไว้ว่ำจะโต 3.0-4.0% โดยคำดว่ำกำรส่งออกปีนี้จะขยำยตัวได้ 1.2% จำกเดิมที่คำดว่ำจะโต 3.0% มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2559 เหลือ 3.0-3.5% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5-4.0% โดยศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เปิดเผยว่ำมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยได้ปรับลดคำดกำรณ์อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2559 
จำกท่ีคำดว่ำจะขยำยตัว 3.5-4.0% มำอยู่ที่ 3.0-3.5% แต่ยังคงขยำยตัวได้ดีกว่ำปี 2558 ท่ีขยำยตัว 2.8% โดยเป็นผลมำจำกกำรส่งออกท่ีคำดว่ำ
จะขยำยตัวเพียง 0.0-1.0% จำกเดิม 3.0-4.0% ทั้งนี้คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 จะขยำยตัวได้ในระดับต่ ำ และในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2559 เศรษฐกิจไทยก็จะดีดตัวกลับมำขยำยตัวได้ทีร่ะดับประมำณ 4.0% ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 
ปรับตัวลดลงเหลือ 86.3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยเผย ดัชนีควำมเช่ือมั่นภำคอุตสำหกรรม (TISI) ประจ ำเดือนมกรำคม 2559 อยู่ที่
ระดับ 86.3 ลดลงจำกระดับ 87.5 ในเดือนธันวำคม 2558 ซึ่งเป็นกำรปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกปัญหำภัย
แล้ง ควำมเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ำส ำคัญของไทย ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบในเดือนมกราคม 
2559 ยังคงปรับตัวลดลง โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดขำยรถยนต์ภำยในประเทศทั้งระบบในเดือนมกรำคม 2559 
อยู่ที่ 51,715 คัน ลดลง 13.4% จำกช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลงรำว 49% จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกมีกำรเร่งซื้อรถยนต์ช่วงปลำยปีที่แล้ว
ก่อนปรับภำษีสรรพสำมิตรถยนต์ใหม่ ประกอบกับเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ยอดเลิกกิจการในเดือนมกราคม 2559 เพ่ิมขึ้น 
6% ในขณะที่ยอดจัดต้ังธุรกิจใหม่ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เปิดเผยว่ำใน
เดือนมกรำคม 2559 มีผู้ยื่นจดทะเบียนเลิกกิจกำรจ ำนวน 1,469 รำย เพิ่มขึ้น 6% จำกช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่
ลดลง 4% ซึ่งถือว่ำยังอยู่ในระดับปกติ ยอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดือนมกราคม 2559 ยังคงขยายตัวได้ดี โดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ เปิดเผยว่ำในเดือนมกรำคม 2559 มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ำประเทศไทยจ ำนวน 3.0 ล้ำนคน ขยำยตัวในระดับสูงที่
ร้อยละ 15.0 ต่อปี จำกเดือนก่อนหน้ำท่ีขยำยตัว 4.7%  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่190 ประจ าวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2558 เติบโต 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกจิไทยปี 2559 เหลือ 3.0-3.5% 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวลดลงเหลือ 86.3 

 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศท้ังระบบในเดือนมกราคม 2559 ยังคงปรับตัวลดลง 

 ยอดเลิกกิจการในเดือนมกราคม 2559 เพ่ิมขึ้น 6% ในขณะที่ยอดจัดต้ังธุรกิจใหม่ลดลง 4%  

 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศเดือนมกราคม 2559 ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง 
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ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยยอดค้ำปลีกในเดือนมกรำคม 2559 เพิ่มขึ้น 0.2% จำกที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธันวำคม 2558 กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมในเดือน
มกรำคม 2559 ปรับตัวขึ้น 0.9% หลังจำกร่วงลง 3 เดือนติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจำกกำรดีดตัวขึ้นของภำคกำรผลิต และภำคสำธำรณูปโภค 
ส่วนอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตในเดือนมกรำคม 2559 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 77.1% สต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจในเดือนธันวำคม 2558 เพิ่มขึ้น 
0.1% หลังจำกปรับตัวลง 0.1% ในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ยอดผู้ขอสวัสดิกำรว่ำงงำนรำยใหม่ในสัปดำห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2559 
ลดลง 7,000 รำย สู่ระดับ 262,000 รำย ซึ่งเป็นระดับต่ ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนปีที่แล้ว ดัชนีช้ีน ำเศรษฐกิจ Leading Economic Index 
(LEI) ประจ ำเดือนมกรำคม 2559 ลดลง 0.2% สู่ระดับ 123.2 หลังจำกลดลง 0.3% ในเดือนธันวำคม 2558 และดัชนีควำมเช่ือมั่นเบื้องต้นของ
ผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 ลดลงสู่ระดับ 90.7 จำกระดับ 93.3 ในเดือนมกรำคม 2559 ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่ม 
ยูโรโซนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนยังคงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยส ำนักงำนสถิติยุโรปรำยงำน 
ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของกลุ่มยูโรโซนขยำยตัว 1.5% ในปี 2558 ต่ ำกว่ำคำดกำรณ์ของคณะกรรมำธิกำรยุโรป (อีซี) ซึ่งตั้งเป้ำ 
1.6% ส่วนจีดีพีเฉพำะในไตรมำสที่ 4 ของปีที่แล้วเติบโตเพียงแค่ 0.3% เท่ำนั้น กำรผลิตในภำคกำรก่อสร้ำงของกลุ่มยูโรโซนในเดือนธันวำคม 
2558 ปรับตัวลง 0.4% ส่งผลให้กำรผลิตในภำคกำรก่อสร้ำงเฉลี่ยทั้งปี 2558 ลดลง 1.0% ญี่ปุ่นเผยยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนปี 2558 หด
ตัว 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกระทรวงกิจกำรภำยในและกำรสื่อสำรของญี่ปุ่น เปิดเผยว่ำ ยอดใช้จ่ำยภำคครัวเรือนของญี่ปุ่นในปี 2558 
หดตัว 2.7% จำกปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุมำจำกลดลงของยอดกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน ในหมวดอำหำรและเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำที่หดตัว 
0.5% และ 6.4% ตำมล ำดับ 4 ชาติผู้ผลิตน้้ามันต่างเห็นพ้องให้ตรึงก้าลังการผลิตน้้ามันดิบ แต่ก็ยังไร้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม โดยรัฐมนตรี
พลังงำนของกำตำร์ระบุว่ำ ซำอุดิอำระเบีย รัสเซีย กำตำร์ และเวเนซูเอล่ำ เห็นพ้องเรื่องกำรตรึงก ำลังกำรผลิตน้ ำมันดิบในกำรเจรจำที่จัดขึ้นที่
ประเทศกำตำร์ แต่จะต้องอยู่บนเง่ือนไขว่ำประเทศผู้ผลิตน้ ำมันรำยอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตำมด้วยเช่นกัน โดยข่ำวควำมเคลื่อนไหวดังกล่ำวของกลุ่ม
โอเปก และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกได้ช่วยหนุนรำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำดีดตัวกลับขึ้นมำเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 30 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล
ได้อีกครั้ง 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป 

 ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนยังคง
ฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 ญี่ปุ่นเผยยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนปี 2558 หดตัว 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 4 ชาติผู้ผลิตน้ ามันต่างเห็นพ้องใหต้รึงก าลังการผลิตน้ ามันดิบ แต่ยังไร้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-26 กุมภาพันธ์ 2559)  

 สหรัฐฯ: กำรเปดิเผยตัวเลขยอดขำยบ้ำนใหม/่ยอดสั่งซื้อสินค้ำคงทนเดือนมกรำคม 2559 และดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค/ดัชนี
ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคบรกิำรเบื้องต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2559 

 ยูโรโซน: กำรเปดิเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้บรโิภค (CPI) เดือนมกรำคม 2559 

 ญี่ปุ่น: กำรเปดิเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้บรโิภค (CPI) เดือนมกรำคม 2559 


