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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ย .อยู่ที่ 72.3 จาก
ระดับ 73.1 ใน ต.ค. ซ่ึงเป็นการปรับลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นผลจากการที่ประชาชนยังกังวลกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันราคาพืชผลการเกษตรในปัจจุบันและอนาคตก็ยังคงมี
แนวโน้มที่จะทรงตัวในระดับต่ าต่อไป โดยเฉพาะข้าว ซึ่งจะส่งผลต่อก าลังซื้อของประชาชน โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ คาดว่า การบริโภคภาค
ประชาชนจะยังฟื้นตัวไม่มากนักในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย เพราะมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ แตอ่ย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของการบริโภคน่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ตั้งแตไ่ตรมาสที ่1/60 เป็นต้นไป 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายกลางปีในปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติมอีก 1.9 แสนล้านบาท เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณผ่านโครงการลงทุนกลุ่มจังหวัด และกองทุนหมู่บ้าน โดยเตรียมที่จะออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 1.6 แสนล้านบาท เพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมดังกล่าว, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 59 ว่าจะ
ขยายตัวในกรอบ 3.3-3.5% แต่มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ถึงกรอบที่วางไว้ โดยขึ้นกับเม็ดเงินและมาตรการของภาครัฐที่จะออกมา ขณะที่มอง
ส่งออกปีน้ีว่าจะขยายตัวอยู่ระหว่าง 0 ถึงลบ 1% ส่วนในปี 60 ยังประมาณการเศรษฐกิจไว้ในกรอบ 3.5-4.0% โดยมองการส่งออกจะกลับมา
ขยายตัว 0 ถึงบวก 2%  

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในไตรมาส 3/59 มีจ านวน 362,513 
คน หรือ 0.94% เพ่ิมขึ้นจาก 0.92% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (yoy) แต่ว่าลดลงจาก 1.08% ในไตรมาสก่อนหน้า (qoq) ในขณะที่มี
สัญญาณที่ดีจากช่ัวโมงการท างาน หรือการท าโอที ที่เริ่มสูงขื้น ซึ่งสะท้อนว่ากิจกรรมการผลิตเริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเป็นผลจากการ
ผลิตเพื่อสะสมสต็อกส าหรับเทศกาลในช่วงปลายปี และการฟื้นตัวของการส่งออก ที่มีผลต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดตลาดที่ระดับ 35.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. โดยที่
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ยังผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากตลาดรอติดตามผลการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐ (FOMC) ในช่วงวันท่ี 12-13 ธ.ค. ซึ่งตลาดเชื่อว่ารอบนี้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าเมื่อเปิดตลาดในสัปดาห์
หน้า ค่าเงินบาทน่าจะมีทิศทางที่อ่อนค่า 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ย .อยู่ที่ 72.3 ลดลงจาก 73.1 ใน ต.ค. ซ่ึงเป็นการปรับลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายกลางปีในปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติมอีก 1.9 แสนล้านบาท 

 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 59 ว่าจะขยายตัวในกรอบ 3.3-3.5% 
ส่วนในปี 60 ยังประมาณการเศรษฐกิจไว้ในกรอบ 3.5-4.0% 

 อัตราการว่างงานในไตรมาส 3/59 อยู่ที่ระดับ 0.94% เพ่ิมขึ้นจาก 0.92% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (yoy) แต่ว่า
ลดลงจาก 1.08% ในไตรมาสก่อนหน้า (qoq) 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดตลาดที่ระดับ 35.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่าในเดือน ต.ค. สหรัฐฯ มีตัวเลขขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 17.8% สู่ระดับ 4.26 
หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากอยู่ที่ระดับ 3.62 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ย. โดยส่งออกสินค้าและบริการลดลง 1.8% สู่ระดับ 1.864 แสนล้าน
ดอลลาร์ในเดือน ต.ค. ขณะที่น าเข้าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 1.3% สู่ระดับ 2.290 แสนล้านดอลลาร์, มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
(PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ อยู่ท่ีระดับ 54.6 ในเดือน พ.ย. 

สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติขยายระยะเวลาในการซ้ือพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
ออกไปอีก 9 เดือน โดยให้สิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 60 จากเดิมที่จะครบก าหนดในเดือน มี.ค. 60 

ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า ยอดการส่งออกสกุลเงินหยวนในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 5.9% yoy ในขณะที่การน าเข้า
เพิ่มขึ้น 13% yoy 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพ่ิมขึ้น 22.7% สู่ระดับ 1.72 ล้านล้านเยนในเดือน ต.ค. 
ราคาน้้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. ที่ระดับ 51.50 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.18 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. เป็นผลมาจากปริมาณการผลิตน้ ามันของกลุ่มโอเปกในเดือน พ.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 34.19 ล้านบาร์เรล/วัน จากระดับ 33.82 ล้านบาร์เรล/วันในเดือน ต.ค. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-16 ธันวาคม 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นธุรกิจขนาดย่อมเดือน พ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรม/อัตราการใช้ก าลังการ
ผลิตเดือน พ.ย., ยอดการค้าปลีกเดือน พ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย., และการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ย., ยอดการปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน พ.ย., 
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย., และยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือน ธ.ค. จากมาร์กิต 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือน ต.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 17.8%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการ
ของสหรัฐฯ อยู่ท่ีระดับ 54.6 ในเดือน พ.ย. 

 สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติขยายระยะเวลาในการท า QE ออกไปอีก 9 เดือน 

 ประเทศจีน: ยอดการส่งออกสกลุเงินหยวนในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 5.9% 

 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพ่ิมขึ้น 22.7% สู่ระดับ 1.72 ล้านล้านเยนในเดือน ต.ค. 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


