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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แนะภาคธุรกิจท าป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น หลังเงินบาทยังมีทิศทางที่ผันผวน 
และเคลื่อนไหวตามแนวโน้มตลาดเงินโลก ในขณะที่ผู้ว่าการ ธปท. มองว่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ผันผวนในขณะนี้ เป็นผลจากมีปัจจัย
มากระทบดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึง ธปท. พร้อมเข้าดูแล หากเคลื่อนไหวมากเกินไป และในขณะเดียวกันก็มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
นั้นจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงไม่ควรกังวลกับการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมากเกินไป, 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดว่า GDP ของไทยในปี 60 จะขยายตัวได้ 3.5-4.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ปัญหาการเดินรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน-บางซื่อ 
โดยใช้งบประมาณกว่า 900 ล้านบาท ซ่ึงคาดจะเปิดบริการเดินรถได้ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 โดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบข้อตกลง
การจ้างและร่างสัญญาจ้างเพื่อด าเนินการว่าจ้าง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้าและบริหาร
การเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินช่วงเตาปูน-บางซื่อ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ายอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 59 อยู่ที่ 
5.922 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.19% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เทียบกับยอดหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน พ.ย. 59 อยู่ที่ 
5.944 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.39% ของจีดีพี, นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าจ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ในเดือน ม.ค. อยู่ท่ี 3.2 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 6.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวจากจีน ยังมีจ านวนเป็น
อันดับหนึ่งท่ี 8.6 แสนคน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยปัจจัยที่ที่ส าคัญในสัปดาห์นี้ต้องรอดูการแถลงตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4/59 ของ
สภาพัฒน์ฯ โดยถ้ามี Positive Surprise หรือตัวเลข GDP ไตรมาสที ่4/59 โตได้ 3% ก็จะส่งผลท าให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้อีก 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่242 ประจ าวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ธปท.) แนะภาคธุรกิจท าป้องกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น โดยผู้ว่าการ ธปท. มองว่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่
ผันผวนในขณะนี้ เป็นผลจากมีปจัจัยมากระทบดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึง ธปท. พร้อมเข้าดูแล หากเคลื่อนไหวมากเกินไป 

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดว่า GDP ของไทยในปี 60 จะขยายตัวได้ราว 3.5-4.0% 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ปัญหาการเดินรถไฟฟ้าตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และคาดว่าจะเปิดเดินรถไฟฟ้า 
ช่วงเตาปูน-บางซ่ือได้ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 59 อยู่ท่ี 5.922 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.19% ของจีดีพี 

 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ในเดือน ม.ค. อยู่ท่ี 3.2 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 6.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึน้จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 0.6% ในเดือน ม.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ
เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือน ม.ค., ยอดการเร่ิมต้นสร้างบ้านในเดือน ม.ค. ลดลง 2.6% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 
1.25 ล้านยูนิต จากระดับ 1.28 ล้านยูนิตในเดือน ธ.ค. 59, กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า จีนได้ปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ลงเป็นจ านวนมากในเดือน ธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 8.01 หมื่นล้าน
หยวน (1.17 หมื่นล้านดอลลาร์) ลดลง 9.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี, เงินหยวนแข็งค่าสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ในวันพฤหัสที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากแรงขายดอลลาร์สหรัฐฯ ของภาคเอกชน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินอินเตอร์แบงก์ลดลง 
หลังจากธนาคารกลางจีนอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบธนาคาร 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เศรษฐกิจในไตรมาสที ่4 ของปี 59 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1% จากแรงหนุนของภาคการส่งออกที่
ขยายตัวได้ 2.6% และการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.81% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. ที่ระดับ 53.40 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.46 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
0.81% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. เนื่องจากแท่นขุดเจาะน้ ามันท่ีมีการใช้งานมีจ านวนเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 6 แท่น 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 กุมภาพันธ์ 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิต และบริการ เดือน ก.พ., คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดชันีความเชื่อมั่นผู้บรโิภคเบื้องต้นเดือน ก.พ., ดัชนี PMI ภาคการผลิต และบริการ เดือน 
ก.พ., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดการส่งออก น าเข้า และดุลการค้าเดือน ม.ค. 

 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลข GDP ประจ าไตรมาสที ่4/59 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 0.6% ในเดือน ม.ค., ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือน ม.ค., ยอด
การเร่ิมต้นสร้างบ้านในเดือน ม.ค. ลดลง 2.6% เมื่อเทียบรายเดือน, จีนได้ปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลง
เป็นจ านวนมากในเดือน ธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายป ี

 ประเทศจีน: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 8.01 หมื่นล้านหยวน (1.17 หมื่นล้าน
ดอลลาร์) ลดลง 9.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี, เงินหยวนแข็งค่าสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯใน
วันพฤหัสที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากแรงขายดอลลาร์สหรัฐฯ ของภาคเอกชน 

 ประเทศญี่ปุ่น: เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของปี 59 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1% จากแรงหนุนของภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ 
2.6% และการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.81% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


