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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในคร่ึงปีแรกจะขยายตัวที่ 3% โดยทั้งปีคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตที่ระดับ 
3.4% โดยเติบโตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่ ธปท. เห็นว่าการลงทุนภาคเอกชนจะยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เช่นเดิม โดยในปีนี้ ธปท. ประเมินว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ 2.4% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สูงมากนัก, ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง 1.5% yoy เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 2.19% ในเดือน ม.ค. โดย 
สศอ. ระบุว่า MPI ที่ลดลงในเดือน ก.พ. เป็นผลมาจากการผลิตที่ลดลงในอุตสาหกรรมรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องปรับอากาศและช้ินส่วน 
และน้้ามันปิโตรเลียม ในขณะที่อัตราการใช้ก้าลังการผลิตในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 60.10% ลดลงจากระดับ 60.67% ในเดือนม.ค., กระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.76% yoy โดยเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน 
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารสดและพลังงาน ในมี.ค. เพิ่มขึ้น 0.62% yoy โดยสาเหตุทีต่ัวเลขอัตราเงินเฟ้อ
ในเดือน มี.ค. ชะลอตวัลงเนื่องจากราคาน้้ามันมีการปรับตัวลดลง แต่ราคาสินค้าอ่ืนๆ ยังปรับตัวเพิ่มขึน้ 

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีมติเห็นชอบให้พ้ืนที่ของสนามบินอู่ตะเภาเป็น
เมืองการบินภาคตะวันออก และปรับปรุงระบบการขนส่งทางรางใหเ้ป็นรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกทีส่ามารถว่ิงเชื่อมโยงทั้ง 3 สนามบิน
หลัก คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา เพื่อรองรับการพัฒนาตามโครงการ EEC นอกจากนั้นยังได้อนุมัติงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใน
พื้นที่ EEC และที่เช่ือมต่อกับ EEC มูลค่ารวมราว 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน้าเข้าสู่กระบวนการ EEC Fast Track เพื่อให้ด้าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว โดยโครงการที่เข้า EEC Fast Track จะใช้เวลาในการด้าเนินการประมาณ 9 เดือน และคาดว่าจะเริ่มต้นประมูลได้ภายในปี 61, 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ เพื่อที่จะวางรากฐานของประเทศ โดยทั้ง 2 ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะต้องท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วันหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ส่วนยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.61 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. โดยแนวโน้ม
ค่าเงินบาทในช่วงต้นสปัดาห์นีม้ีทิศทางแข็งค่าขึ้น แต่ในช่วงปลายสัปดาห์กลับมาทิศทางอ่อนค่าลงซึ่งตลาดยังคงติดตามปัจจัยการประชุมระหว่าง 
"โดนัลด์ ทรัมป์" กับผู้น้าจีน อีกทั้งช่วงนี้มีแรงซื้อดอลลาร์ในตลาดโลกหลังตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาดี 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่3-7 มีนาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่248 ประจ าวันที ่10 เมษายน 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ธปท. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกจะขยายตัวทีร่ะดับ 3% โดยท้ังปีคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตที่ระดับ 3.4% 

 สศอ. เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง 1.5% yoy 

 กระทรวงพาณิชยเ์ปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.76% yoy 

 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีมติเห็นชอบให้พ้ืนที่ของสนามบนิอู่ตะเภา
เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก และปรับปรุงระบบการขนส่งทางรางใหเ้ป็นรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก 

 ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.61 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: ผลส้ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของ ISM มีการขยายตัวที่ระดับ 
55.2 ในเดือน มี.ค. ลดลงจากระดับ 57.6 ในเดือน ก.พ., ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 57.2 ในเดือน มี.ค. จากระดับ 57.7 ในเดือน ก.พ., 
ADP เผยการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐประจ้าเดือน มี.ค.พุ่งขึ้น 263,000 ต้าแหน่ง, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ขั้นสุดท้าย
ส้าหรับภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.3 ในเดือน มี.ค. และส้าหรับภาคบริการร่วงลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือน มี.ค. 

ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนลดลงสู่ระดับ 52.2 ในเดือน มี.ค. ท้าสถิติต่้าสุดในรอบ 6 เดือน จาก
ระดับ 52.6 ในเดือน ก.พ. 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยว่าระดับความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 12 จากระดับ 10 
เมื่อสามเดือนก่อน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.24% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. ที่ระดับ 52.24 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.64 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 3.24% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. ส้าหรับแท่นขุดเจาะน้้ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐในสัปดาห์นี้ มีจ้านวนเพิ่มขึ้น 
10 แท่น สู่ระดับ 672 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 12 ติดต่อกัน อีกทั้งราคาน้้ามันปรับตัวขึ้น หลังจากสหรัฐยิงขีปนาวุธโทมาฮอร์ค
ถล่มฐานทัพอากาศซีเรีย เพราะว่าตลาดน้้ามันมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ในซีเรียมากเกินไป ถึงแม้ว่าภูมิภาคตะวันออกกลางจะผลิตน้้ามันสัดส่วน
ถึงเกือบ 40% แต่ประเทศซีเรียถือเป็นผู้ผลิตรายเล็กเท่านั้น 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 เมษายน 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือน มี.ค., ราคาน้าเข้าและส่งออกเดือน มี.ค. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์เดือน มี.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน มี.ค., ยอดส่งออก น้าเข้า และดุลการค้าเดือน มี.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ในเดือน มี.ค. ดัชนีภาคบริการของ ISM มีการขยายตัวที่ระดับ 55.2, ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลงสู่
ระดับ 57.2, การจ้างงานของภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น 263,000 ต าแหน่ง, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต ลดลง
สู่ระดับ 53.3 ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 52.8  

 ประเทศจีน: ในเดือน มี.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 52.2  

 ประเทศญี่ปุ่น: ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่ในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 12 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.24% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


