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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 74.2 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 73.2 ในเดือน ส.ค. โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน, ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้
เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 106.0 เพ่ิมขึ้น 0.38% yoy และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากราคาอาหารสด
บางรายการปรับตัวสูงขึ้น, ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 50.3 ซ่ึงถือว่าเป็น
จุดทีสู่งทีสุ่ดรอบ 3 เดือน และเป็นสัญญาณบวกเล็กน้อยต่อการลงทุนภาคเอกชน แล GDP ของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี ้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการบริหารเพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยที่อนุญาตให้มีการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโคไฟแนนซ์) เพื่อเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือให้ลูกหนี้นอกระบบและประชาชน ก าหนดทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท ปล่อยกู้ให้กับบุคคลธรรมดาทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี 
โดยจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือน มิ.ย. มีผู้ที่ขอสินเช่ือบ้านอยู่ในระบบ
เครดิตบูโร 3,286,000 บัญชี มีบัญชีของผู้ที่เป็นหน้ีเสียหรือมีหนี้ค้างช าระเกิน 90 วัน จ านวน 137,706 บัญชี หรือร้อยละ 4.19 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 
58 ที่มีบัญชีหนี้เสียมีจ านวน 110,991 บัญชี หรือร้อยละ 3.82%, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ยังคงเป้าหมายการ
ส่งออกติดลบ 2%ทั้งนี้เนื่องจากฐานมูลค่าการส่งออกของเดือน ส.ค. 58 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาไฮซีซั่นของการส่งออก
ตามปกติ หากในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปี 59 สามารถท ายอดส่งออกได้เท่ากับปีที่ผ่านมาจะท าให้ภาพรวมการส่งออกตลอดปี 59 ติดลบเหลือ
เพียง 0.8% หรือหากขยายตัวตามปกติการส่งออกปี 59 น่าจะติดลบอยู่ในช่วง 1.5-1.6% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.90 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. โดยในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 34.59 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แนวโน้มในช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าลงเนื่องมาจากความกังวล
เรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากท่ีเฟดได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ และการ
เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 156,000 ต าแหน่งในเดือน ก.ย. ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งพอที่จะสนับสนุนให้ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่3-7 ตุลาคม 2559 ปีที่ 5 ฉบับที ่223 ประจ าวันที ่10 ตุลาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 74.2 โดยเป็นการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ก.ย. อยู่ท่ี 106.0 เพ่ิมขึ้น 0.38% yoy และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดบั 50.3 และสูงทีสุ่ดรอบ 3 เดือน 

 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการของการบริหารเพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยที่อนุญาตให้มีการประกอบ
ธุรกิจสนิเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโคไฟแนนซ์) 

 หนี้เสียบ้านเพ่ิมขึน้ขึน้จากระดับร้อยละ 3.82 เมื่อสิ้นปี 2558 เป็น 4.19 ในครึ่งแรกของปี 2559 

 สภาผู้ส่งสนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ยังคงเป้าหมายการส่งออกติดลบ 2% 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.90 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 30 ก.ย.) 
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ไว้ที่ระดับ 3.1% และใน
ขณะเดียวกัน IMF ยังได้คงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้าที่ระดับ 3.4% โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
อย่างไรก็ดี IMF ปรับลดอัตราการขยายตัวของประเทศสหรัฐฯ ลง แต่คงคาดการณ์อัตราการขยายตัวของจีน ในขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ และปีหน้า นอกจากน้ันยังได้คงคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-5) 

ประเทศสหรัฐฯ: ข้อมูลการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดในเดือน ก.ย. โดยเพิ่มขึ้นเพียง 154,000 
ต าแหน่ง, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยตัวเลขขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 3% ในเดือน ส.ค. โดยอยู่ที่ระดับ 4.073 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. หลังจาก
อยู่ที่ระดับ 3.955 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือน ก.ค. เนื่องจากการน าเข้าที่พุ่งขึ้นมาก, ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% ใน
เดือน ส.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือน ก.ค. 

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่าทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศของจีนได้ลดลงจาก 3.185 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน ส.ค. 
เหลืออยู่ที่ 3.16 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ย. 

ประเทศญีปุ่่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจเดือน ส.ค. อยู่ท่ีระดับ 112.0 จุด โดยเป็นการปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 
3 เดือน เนื่องจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการจ้างงานใหม่ ได้ลดลง 0.1 จุดเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ช่วงที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.25% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 59 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. ที่ระดับ 49.81 ดอลลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.57 ดอลลาร์ สรอ./
บาร์เรล หรือคิดเป็น 3.25% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. ท้ังนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ ามันดิบได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับท่ีสูงสุด
นับตั้งแต่วันท่ี 9 มิ.ย. 59 โดยปรับตัวขึ้นแตะที่ระดับ 50.44 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 ตุลาคม 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือน ก.ย., ราคาน าเข้าและส่งออกเดือน ก.ย. และผลการโต้วาทีของ
ผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งท่ี 2   

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์เดือน ก.ย., ยอดปล่อยกู้เดือน ก.ย., ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ก.ย., 
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ก.ย., ยอดส่งออก น าเข้า และดุลการค้าเดือน ก.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 IMF ประกาศคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ไวท้ี่ระดับ 3.1% และที่ระดับ 3.4% ในปีหน้า 

 ประเทศสหรัฐฯ: เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาหท์ี่ผ่านมา ค่อนข้างทรงตัว 

 ประเทศญีปุ่่น: เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในช่วงสัปดาหท์ี่ผ่านมา ชะลอตัวลงเล็กน้อย 

 ประเทศจีน: ทุนส ารองระหว่างประเทศของจีนปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยในเดือน ก.ย. 

 ราคาน้ ามันดิบในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.25% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


