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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% โดยมองอัตราดอกเบี้ยใน
ขณะนี้ยังเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในขณะเดียวกัน กนง. ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้ชัดเจนและดีกว่าท่ีประเมินไว้ โดยการส่งออก
ฟื้นตัวได้ชัดเจนข้ึน และเช่ือว่าการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว และการส่งออก จะเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2560 
แต่อย่างไรก็ตาม กนง. เห็นว่า เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐ  

 รัฐบาลมีแผนลงทุนโครงการส าคัญ 15 โครงการ มูลค่ารวม 1.5 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปี ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) และหวังว่าการพัฒนาโครงการดังกล่าวนั้นจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้ในระดับ 5% ได้อีกคร้ัง 
โดย รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าจะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา EEC ภายใน 2-3 เดือนนี้ เพื่อที่จะผลักดันการลงทุน 15 โครงการที่
อยู่ในกรอบ EEC ซึ่งในจ านวนนั้นมี 5 โครงการที่จะน าร่องก่อน เพื่อเป็นการวางรากฐาน และดึงดูดให้ภาคเอกชนลงทุนตามมา โครงการน าร่อง
ดังกล่าวจะเป็นการลงทุนด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่ง และการต่อเช่ือมสนามบินต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามา  

รมว. คมนาคม คาดว่า โครงการรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายในครึ่งแรกปีนี้ โดยโครงการ
รถไฟฟ้า 5 เส้นทางทั้ง 5 เส้นทางดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ซึ่งคาดว่า จะเสนอเข้า ครม. ได้
ภายใน มี.ค.-เม.ย.นี้, สายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ, สายสีเขียวเข้ม ช่วงสมุทรปราการ-บางปู และช่วงคูคต-ล าลูกกา และ
สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 ทั้งนีห้ากท้ัง 5 โครงการประมูลเสร็จและลงนามในสัญญา จะใช้เวลาก่อสร้างเฉลี่ย 5-6 ปี 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 59 ขยายตัวได้เพียง 2% ซ่ึงเป็นการขยายตัวต่ าสุด
ในรอบ 7 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ธปท. เริ่มที่จะเห็นสินเช่ือในบางธุรกิจขยายตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 59 ท าให้สินเช่ือระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 
60 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง หลังเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. โดยแนวโน้ม
ค่าเงินบาทในช่วงสปัดาห์ที่ผ่านมามีทิศทางอ่อนค่าลงหลังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมาส่งสัญญาณการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่241 ประจ าวันที ่14 กุมภาพันธ์ 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กนง. มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ี่ 1.50% 

 รัฐบาลมีแผนลงทุนโครงการส าคัญ 15 โครงการ มูลค่ารวม 1.5 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปี ตามโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) และหวังว่าการพัฒนาโครงการดังกล่าวนั้นจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัว
ได้ในระดับ 5% ได้อีกคร้ัง 

 รมว. คมนาคม คาดว่า โครงการรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายในครึ่งแรกปีนี้ 

 สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 59 ขยายตัวได้เพียง 2% ซ่ึงเป็นการขยายตัวต่ าสุดในรอบ 7 ปี 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.) 
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ประเทศสหรัฐ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจ าเดือน ธ.ค.พุ่งขึ้น 1.0% และยอดขายภาคค้าส่ง
พุ่งขึ้น 2.6%, การส่งออกสินค้าและบริการในเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 2.7% สู่ระดับ 1.907 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การน าเข้าสินค้าและบริการ
เพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 2.350 แสนล้านดอลลาร์, ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสินเชื่อผู้บริโภคในเดือน ธ.ค. ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.42 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ 

ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกในดือน ม.ค. ขยายตัว 15.9% yoy ในขณะที่ยอดการน าเข้า
พุ่งขึ้น 25.2%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 51.3 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 97.7 โดยปรับตัวขึ้นเป็นครั้ง
แรกในรอบ 22 เดือน, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานของภาคเอกชนในเดือน ธ.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.7% mom, ในปี 59 ญี่ปุ่นเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดสูงถึง 20.65 ล้านล้านเยน เพ่ิมขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปี 58 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.12% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. ที่ระดับ 53.86 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.03 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 0.12% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. เนื่องจากสต็อกน้ ามันดิบเพิ่มขึ้น 13.8 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 508.6 ล้านบาร์เรล 
และสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) มีการให้ความร่วมมือปรับลดก าลังการผลิตน้ ามันตามข้อตกลงท่ีท าไว้ในปีท่ีแล้วถึง 92% 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-17 กุมภาพันธ์ 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค., ยอดการค้าปลีกเดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน 
ม.ค., ดัชนีผลผลิตผลิตภาคอุตสาหกรรม/อัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือน ม.ค., ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจสหรัฐเดือน ม.ค. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดการปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ม.ค., การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) เดือน 
ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2559, ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน 
ธ.ค., อัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือน ธ.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2559 (เบื้องต้น) , ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค., ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสนิค้าคงคลังภาคค้าส่งประจ าเดือน ธ.ค.พุ่งขึ้น 1.0% และยอดขายภาคค้าสง่พุ่งขึ้น 2.6%, การ
ส่งออกสนิค้าและบริการในเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 2.7% 

 ประเทศจีน: ยอดการส่งออกในดือน ม.ค. ขยายตัว 15.9% yoy ในขณะที่ยอดการน าเข้าพุ่งขึ้น 25.2%, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 51.3 

 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 97.7 โดยปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 22 เดือน 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.12% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


