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กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามูลค่าการส่งออกเดือนมกราคม 2559 หดตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 โดยนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2559 หดตัวลดลง
ประมาณร้อยละ -8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ราคาน้ ามันที่กระทบต่อก าลังซื้อของประเทศ
ผู้ผลิตน้ ามัน และราคาสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับน้ ามันมีราคาลดลง ราคาสินค้าเกษตรโลกยังอยู่ในระดับต่ า รวมถึงค่าเงินท่ีผันผวนในประเทศคู่ค้าและ
คู่แข่งของไทย ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าก็หดตัวลงประมาณร้อยละ -12.4 ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนมกราคม 2559 เกินดุล 238 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการเกษตรให้กบักลุ่มเอสเอ็มอีภาคเกษตร วงเงินรวม 8.7 หมื่นล้านบาท โดยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 
โครงการ 1 ต าบล 1 เอสเอ็มอีเกษตร 7.2 หมื่นล้านบาท, การปรับเปลี่ยนการผลิตในการปลูกพืช วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท และการให้กู้ฉุกเฉิน
แก่ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายละ 1.2 หมื่นบาท ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ
ค ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โครงการ "ไมโคร เอ็นเตอร์ พรีเนอร์" ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 
ล้านบาท โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบการไมโคร เอ็นเตอร์พรีเนอร์ ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการราย
ย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ าประกันให้เอสเอ็มอีต่อรายสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท 
ระยะเวลาค้ าประกันไม่เกิน 10 ปี จ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุดไม่เกิน 20% บวกกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ และทางรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทน
ผู้ประกอบการในปีแรก โดยรับค าขอค้ าประกันได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 PWC เปิดเผยว่าไทยติดอันดับ 5 ตลาดน่าลงทุนในสายตา CEO 
อาเซียน โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) เปิดเผยว่าประเทศไทยติดอันดับ 5 ตลาดน่าลงทุนในสายตาของผู้บริหารระดับสูง (CEO) 
ของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยธุรกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจจะลงทุนในไทย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบคมนาคม หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มแข็งค่าเพ่ิมขึ นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิด
เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยค่าเงินบาทในวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ปิดที่ 35.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 35.76 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใน
วันศุกร์ก่อนหน้า (19 กุมภาพันธ์ 2559) โดยมีแรงหนุนมาจากสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ (และแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยในช่วง
ท้ายๆ สัปดาห์) นอกจากน้ียังมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ซึ่งคาดว่าบางส่วนอาจมาจากทางฝั่งผู้ค้าทองค าในประเทศ 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่23-26 กุมภาพันธ์ 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่191 ประจ าวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยในเดือนมกราคม 2559 ยังคงหดตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน 

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการเกษตรให้กับกลุม่เอสเอ็มอีภาคเกษตร 

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการค  าประกันสนิเชือ่เพ่ือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอ)ี 
ตามโครงการ "ไมโคร เอ็นเตอร์ พรีเนอร์" ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ล้านบาท 

 PWC เปิดเผยว่าประเทศไทยติดอันดับ 5 ตลาดน่าลงทุนในสายตา CEO อาเซียน 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มแข็งค่าเพ่ิมขึ นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน 
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ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ประกาศในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมามีทั งด้านบวกและด้านลบ โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
(PMI) (ซึง่จัดท าโดย Markit) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ ์2559 อยู่ท่ีระดับ 51.0 (ลดลงจากระดับ 52.4 ในเดือนมกราคม 2559) ซึ่งถือ
ว่าเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ในขณะที่ดัชนี PMI เบื้องต้นส าหรับภาคบริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ลดลงสู่ระดับ 49.8 
(ลดลงจากระดับ 53.1 ในเดือนมกราคม 2559) โดยเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (ซึ่งจัดท าโดย Conference 
Board) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัวลงสู่ระดับ 92.2 (ลดลงจากระดับ 97.8 ในเดือนมกราคม 2559) ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่
เพิ่มขึ้น 10,000 ราย สู่ระดับ 272,000 ราย แต่อย่างไรก็ดี ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ยังอยู่ต่ ากว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 51 
ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนมกราคม 2559 เพิ่มขึ้น 4.9% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดในรอบ 10 เดือน หลังจากทรุดตัวลง 4.6% ในเดือนธันวาคม 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนมกราคม 2559 ปรับตัวขึ้น 1.4% 
(เมื่อเทียบเป็นรายปี) และหากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.2% ซึ่งเป็นสัญญาณ
ช้ีให้เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก าลังจะกลับเข้าสู่เป้าหมายของ Fed ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่ประกาศใน
รอบสัปดาห์ท่ีผ่านมาค่อนข้างมีสัญญาณในทางบวก โดยพิจารณาได้จากการขยายตัวของ GDP เยอรมนี การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคของเยอรมนี จ านวนผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้ว่างงานของฝรั่งเศสที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งการขยายตัวในอัตราที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 
ของเศรษฐกิจสเปน เป็นต้น ในขณะที่เงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ าก็ตอกย้ าว่าให้เห็นว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จ าเป็นต้อง
ตัดสินใจด าเนินนโยบาย/มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป ราคาน ้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ราคาน้ ามันดิบเบรนท์และเวสต์เท็กซัสได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6% และ 11% ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการปิดซ่อมบ ารุงระบบท่อขนส่งน้ ามันดิบในประเทศ
อิรักและไนจีเรีย ตลอดจนปัญหาการขนส่งน้ ามันดิบในทะเลเหนือ และอุปสงค์น้ ามันเบนซินสหรัฐฯ ท่ีแข็งแกร่ง 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ประกาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั งด้านบวกและด้านลบ 

 ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนที่ประกาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างมีสัญญาณในทางบวก 

 ราคาน  ามันดิบปรับตัวเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี  (29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559)  

 ไทย: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2559 (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม), แถลงภาวะเศรษฐกิจรายเดือน 
ประจ าเดือนมกราคม 2559 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 สหรัฐฯ: การเปดิเผยตัวเลขดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการ ดัชนีภาคการผลติ/ภาคบริการ ตัวเลขจ้างงาน/
ข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตร เดอืนกุมภาพันธ์ 2559 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสปัดาห์ และรายงานสรุปภาวะ
เศรษฐกิจ หรือ Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

 ยูโรโซน: การเปดิเผยตัวเลขดัชนผีูจ้ัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนกมุภาพันธ์ 2559 

 ญี่ปุ่น: การเปดิเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม/ยอดค้าปลีก/ขอ้มูลว่างงาน/การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมกราคม 2559 

 จีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดัการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดอืนกุมภาพันธ์ 2559 


