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ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) เปิดเผยผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือของประเทศไทย โดย Japan Credit Rating Agency 
(JCR) เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60 ว่ำ JCR ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของไทยที่ระดับ A- 
และสกุลเงินบาทที่ระดับ A ในขณะที่คงเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไว้ที่ระดับ A+ โดยมีมุมมองควำมน่ำเชื่อถือที่มีเสถียรภำพ 
(Stable Outlook), คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและ
ลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60 วงเงิน 1.54 พันล้านบาท โดยรัฐบำลจะพักช ำระหนี้เงินต้น 
ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้ำวเป็นระยะเวลำ 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค.59-30 มิ.ย.61 และลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้ 3% ส ำหรับเกษตรที่มีหนี้ไม่เกิน 5 แสนบำท ซึ่งจะใช้เงินปีละรำว 768 ล้ำนบำท ในระยะเวลำ 2 ปี และมีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเป้ำหมำยของ
กำรด ำเนินโครงกำรรำว 2.88 แสนรำย    

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยเทศกาลสงกรานต์สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 45,428 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 14.40% yoy 
โดยเป็นนักท่องเที่ยวไทยมูลค่ำ 8,487 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.45% yoy และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติคิดเป็นมูลค่ำ 36,941 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 16.40% 
yoy โดยนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 10.90% yoy, ผลการด าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย 11 แห่ง ในไตรมาสที่ 1/60 มีก าไรสุทธิรวม 53,803 ล้านบาท โดยธนำคำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงแม้ในภำพรวมจะ
มีก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงประสบปัญหำหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ขยำยตัวต่อเนื่องจำกลูกค้ำกู้บ้ำน ธุรกิจรำยใหญ่ และ
เอสเอ็มอี จนท ำให้ต้องตั้งส ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรำสูง, ธปท. รำยงำนตัวเลขทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศของไทย ณ วันที่ 14 เม.ย.
60 อยู่ท่ี 181.7 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.38 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 12 เม.ย. โดยแนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นีม้ีทิศทางแข็งค่าซึ่งบาทแข็งค่า และในช่วงนี้คงต้องจับตาประเด็นความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลี หลังจากท่ีเกาหลีเหนือ
มีความพยายามจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งปัจจัยนี้ถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญที่จะมีผลต่อความทิศทางของค่าเงินในระยะนี้ 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่18-21 เมษายน 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่250 ประจ าวันที ่24 เมษายน 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 JCR ได้ยืนยันอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้รัฐบำลระยะยำวสกุลเงินต่ำงประเทศของไทยที่ระดับ A- และสกุลเงิน
บำทท่ีระดับ A ในขณะที่คงเพดำนอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไว้ท่ีระดับ A+  

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำรสนับสนนุงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือด ำเนินโครงกำรพักช ำระหนี้ต้นเงินและลด
ดอกเบี้ยให้สมำชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 59/60 วงเงิน 1.54 พันล้ำนบำท 

 เทศกำลสงกรำนต์สร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ 45,428 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 14.40% yoy 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์ไทย 11 แห่ง ในไตรมำสที่ 1/60 มีก ำไรสุทธิรวม 53,803 ล้ำนบำท 

 ทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศของไทย ณ วันที่ 14 เม.ย.60 อยู่ท่ี 181.7 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 34.38 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 12 เม.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นส าหรับภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 
52.8, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 4.4% mom สู่ระดับ 5.71 
ล้านยูนิต, Conference Board เปิดเผยดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% mom 

ประเทศจีน: เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.9% yoy โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของรัฐบาล, 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ยอดค้าปลีกในไตรมาสที ่1/60 ขยายตัว 10% yoy, กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่ามูลค่าการลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ของธุรกิจนอกภาคการเงินในไตรมาสที่ 1/60 ปรับตัวลดลง 48.8% yoy สู่ระดับ 2.054 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จีนในไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.1% yoy, ผลผลิตภาคโรงงานของจีนในเดือน มี.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.6% 
yoy ในขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในไตรมาสที ่1/60 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.2% yoy 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ในเดือน มี.ค. ประเทศญี่ปุ่นมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 12% yoy มียอดน าเข้าเพิ่มขึ้น 
15.8% yoy และมียอดเกินดุลการค้า 6.147 แสนล้านเยน 

ราคาน้้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. ที่ระดับ 49.62 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.56 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 7.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 เม.ย. โดยทางเบเกอร์ ฮิวจ์เปิดเผยรายงานแท่นขุดเจาะน้ ามันรายสัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะ
น้ ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐฯ มีจ านวนเพิ่มขึ้น 5 แท่น สู่ระดับ 688 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 14 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งช้ีว่าสหรัฐฯ มี
การผลิตน้ ามันเพิ่มขึ้น 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 เมษายน 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเดือน เม.ย.จากเฟดดัลลัส, ดุลการค้าเดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน 
มี.ค., ยอดท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือน มี.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน มี.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย., ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน เม.ย. , ธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือน ก.พ., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติ
อัตราดอกเบี้ย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) เบื้องต้นส าหรับภาคการผลิตในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.8, 
ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 4.4% mom, ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพ่ิมขึ้น 0.4% mom 

 ประเทศจีน: เศรษฐกิจจีนไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 6.9% yoy, ยอดค้าปลีกในไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัว 10% 
yoy, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในไตรมาสที ่1/60 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 9.2% yoy 

 ประเทศญี่ปุ่น: ในเดือน มี.ค. ประเทศญี่ปุ่นมียอดการส่งออกเพ่ิมขึ้น 12% yoy และมียอดน าเข้าเพ่ิมขึ้น 15.8% yoy 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


