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ททท.คาดช่วงปีใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ 5,550 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 59-3 ม.ค. 60 ซึ่งเป็นวันหยุดยาว
ติดกัน 4 วัน คาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยประมาณ 375,500 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวประมาณ 5,550 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ปเผยช็อปช่วยชาติทะลุสูง 
7 เท่าตัว จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายช็อปช่วยชาติ ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ระหว่างวันที่ 14 -31 ธ.ค. ศกน้ีน้ัน ผ่านมาครึ่ง
ทางในสัปดาห์น้ี ผู้บริโภคมีความต่ืนตัวในการใช้จ่ายมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา มีลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยและออก
ใบก ากับภาษีเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ยอดขายของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ต้ังแต่วันที่ 14-20 ธ.ค.ที่ผ่านมาเติบโตรวมกว่า 8% มีผู้มาออกใบก ากับภาษี
เพ่ิมข้ึนกว่า 7 เท่า, นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) เผยว่ายอดการจองที่พักและโรงแรมในภาคเหนือและภาคใต้เต็มเกือบ 100% และมี
แนวโน้มต่อเน่ืองไปถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้า โดยในจ านวนน้ีมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวคนไทยที่มีความต้องการเดิ นทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศในช่วงฤดูหนาว นอกจากน้ีแนวโน้มการจองโรงแรมที่พักในกรุงเทพฯก็ยังมีแนวโน้มดีต่อเน่ืองเช่นกันขณะน้ีพบว่าอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ เกือบ 90% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนในภาคอื่น ๆ อาทิ ภาคตะวันออก , 
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคตะวันตกก็เห็นแนวโน้มที่ดีข้ึนเช่นกัน, หอการค้าไทยคาดปีใหม่เงินสะพัด 1.29 แสนล้าน ขยายตัว 3.4% และ
เมื่อประเมินมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ของรัฐบาล ทั้งในส่วนของมาตรการช้อปช่วยชาติการกระตุ้น
ท่องเท่ียวปีใหม่ จะท าให้มีเม็ดเงินสะพัดมากข้ึน ถึง 150,067 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.21, หน้ีเสียแบงก์รัฐเพิ่ม 3หมื่นล. ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า ผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) สิ้นไตรมาส 3 ปี 59 มียอดสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) คงค้าง 2.53 แสนล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3.35 หมื่นล้านบาท และสัดส่วนเอ็นพีแอลต่อสินเชื่อรวมยังปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยู่ที่ 
6.4% เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นไตรมาส 2 ปี 59 เน่ืองจากลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามที่ก าหนด 
เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ ท าให้ตัวเลขเอ็นพีแอลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว, ปีหน้ารูดปื๊ดทะลุ 1.4 ล้านล้านบาท!           
บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด รายงานว่า แนวโน้มการใช้จ่ายในธุรกิจบัตรเครดิตปี 60 น่าจะเติบโตที่ 6-8% หรือมีมูลค่าใช้จ่าย 1.44-1.47 
ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตอาจเติบโตได้ที่ 6-8% หรือมีมูลค่าใช้จ่าย 1.44-1.47 ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อ
บัตรเครดิตอาจเติบโตได้ที่ 6-8% โดยปริมาณการใช้บัตรยังเติบโตใกล้เคียงกับปี 59 สอดคล้องกับผลส ารวจที่สะท้อนว่าผู้ใช้บริการบัตรเครดิต
ยังคงมีพฤติกรรมใช้จ่ายที่ระมัดระวังอย่างต่อเน่ือง, พาณิชย์เผยส่งออก พ.ย.โตพุ่ง 10.2% สูงสุดรอบ 9 เดือน เท่ากับ 18,911 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัว 10.22% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 12.7% และสินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัว 9.8% ขณะที่การน าเข้า มูลค่า 17,368 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 3.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้ไทยเกินดุล 
1,543  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 19 ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.59) มีมูลค่า 197,162 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัว 0.05% ส่วนการน าเข้า มูลค่า 177,441 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 5.1% และส่งผลให้การค้าเกินดุล 19,721 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี 
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ส่งออกท้ังปี 59 ติดลบ 0.1-0.2% ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 60 คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 2.5-3% 

  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันท่ี 26-28 ธ.ค. 2559 ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 234 ประจ าวันที่ 4 มกราคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ททท.คาดช่วงปีใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ 5,550 ล้านบาท 
 บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ปเผยช็อปชว่ยชาติทะลุสูง 7 เท่าตัว 
 นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) เผยว่ายอดการจองที่พักและโรงแรมในภาคเหนือและภาคใต้เต็มเกือบ 100% 
 หอการค้าเผยปีใหม่เงินสะพัด1.29แสนล้านโต3.4% 
 สิ้นไตรมาส 3 หน้ีเสียแบงก์รัฐเพิ่ม 3หมื่นล.  
 กสิกรคาดปีหน้ารูดปื๊ดทะลุ 1.4 ล้านล้านบาท 
 พาณิชย์เผยส่งออก พ.ย.โตพุ่ง 10.2% สูงสุดรอบ 9 เดือน 
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ประเทศสหรัฐ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานตัวเลขขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 5.5% ในเดือนพ.ย. สู่ระดับ 6.53 หมื่นล้านดอลลาร์ 
และ สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือนพ.ย. เพิ่มข้ึน 0.9% จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 5.945 แสนล้านดอลลาร์ และเพ่ิมข้ึน 1.2% จาก
เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว, สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐประกาศดัชนียอดขายบ้านมือสองได้ปรับลดลง 2.5% ในเดือน พ.ย. 
จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 107.3 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติจีน (NBS) เปิดเผยว่าผลก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.5% สู่
ระดับ 7.7457 แสนล้านหยวน ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี และเพ่ิมข้ึน 9.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า, ส านักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐ
ของจีนเปิดเผยว่า จีนมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มข้ึนสู่ระดับ 6.93 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ของปีน้ี ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึน 8% เทียบ
รายปี, สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ของจีนในช่วง 11 เดือนแรกปีน้ี ปรับตัวขึ้น 14.1% เมื่อเทียบรายปี 
แตะที่ 24.94 ล้านคัน 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดน าเข้าน้ ามันดิบเดือนพ.ย. ปรับตัวลดลง 
3.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 94.22 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลง 5 เดือนติดต่อกัน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.
ขยายตัว 1.5% เทียบกับเดือนก่อนหน้า, สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดส่งออกรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.0% ในเดือนพ.ย. แตะ
ระดับ 422,981 คัน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่ระดับ 414,870 คัน, กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น 
เปิดเผยในวันน้ีว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวลง 1.5% ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเดือนที่ 9 และอัตราว่างงานเดือน
พ.ย.ของญ่ีปุ่น ปรับตัวข้ึน 0.1% สู่ระดับ 3.1% จากเดือนก่อนหน้า 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.82 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทช่วงสัปดาห์น้ีแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เน่ืองจากมีปริมาณซื้อขายเบาบางถึงแม้ทางการสหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแต่
กลับไม่ส่งผลต่อตลาดมากนัก เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวท าให้มีการเข้ามาท าธุรกรรมน้อย 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.31% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. ที่ระดับ 53.72 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 0.7  ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 1.31% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.  เน่ืองจากแท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่แล้ว มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 2 
แท่น สู่ระดับ 525 แท่น ซึ่งเพ่ิมข้ึนเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน นอกจากน้ี ราคาน้ ามันยังได้รับแรงกดดันจากรายงานของส านักงานสารสนเทศด้าน
การพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ที่ระบุว่า สต็อกน้ ามันดิบเพ่ิมข้ึน 614,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 ธ.ค. สู่ระดับ 486.1 ล้าน
บาร์เรล และตลอดปี 2559 สัญญาน้ ามันดิบ WTI ปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึง 45% 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสปัดาห์นี้ (4-6 ม.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.โดยมาร์กิต, การใชจ้่ายภาคการก่อสร้างเดือนพ.ย., ตัวเลขจ้างงาน
ภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP, เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) 

 อียู : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนธ.ค.โดยมาร์กิต, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นเดือนธ.ค. 
 อังกฤษ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนธ.ค.โดยมาร์กิต 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : เดือนพ.ย. ขาดดุลการค้าเพิ่มข้ึน 5.5%, ภาคค้าส่งสต๊อกสินค้าเพิ่มข้ึน 0.9% จากเดือนก่อน, ดัชนีขายบ้านมือสอง
ลดลง 2.5% ในเดือนพ.ย. 

 ประเทศจีน : ผลก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.5%, ในไตรมาส 3 เกินดุลบัญชีเดินสะพัด
เพิ่มข้ึนสู่ระดับ 6.93 หมื่นล้านดอลลาร์, ยอดขายรถยนต์ของจีนในช่วง 11 เดือนแรกปีน้ี ปรับตัวขึ้น 14.1% 

 ประเทศญี่ปุ่น : ยอดน าเข้าน้ ามันดิบลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 โดยลดลง 3.7% จากปีก่อน, ยอดส่งออกรถยนต์เดือนพ.ย. เพิ่มข้ึน 
2.0% การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับลดลงต่อกันเป็นเดือนที่ 9 โดยลดลง 1.5% ในเดือนพ.ย.  


