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กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการส่งออกไทยเดือน มี.ค. มีมูลค่า 2.09 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 9.2% (YoY) ส่วนการ

น าเข้ามีมูลค่า 1.93 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 19.3% (YoY) ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้าประมาณ 1.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

เนื่องจากจากการส่งออกไปตลาดจีนและอินเดีย ที่สูงเป็นประวัติการณ์  ส่วนสินค้าที่มูลค่าเติบโตสูงได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบโดยกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า จะผลักดันการส่งออกในปีนี้ให้เติบโตได้ถึง 5% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

สศค. คงคาดการณ์ GDP ของไทยปี 60 เติบโต 3.6% โดยมีปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัว จากการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่ปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกปีนี้ เป็นขยายตัว 3.3%  ธปท. คาด GDP Q1/60 โตกว่า 3% เตรียม

ปรับคาดการณ์ส่งออกใหม่ เนื่องจากการส่งออกท่ีขยายตัวต่อเนื่อง โดยไตรมาส 1/60 การส่งออกขยายตัว 6.6% โดยเฉพาะเดือนมี.ค.ขยายตัว 

10.8% มูลค่า 2.07 หมื่นล้านบาทและมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องไปอีก 1-2 เดือนขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังยังต้องติดตาม โดยเฉพาะผลกระทบ

จากปัจจัยต่างประเทศ ทั้งมาตรการเศรษฐกิจสหรัฐ และปัญหาคาบสมุทรเกาหลี แบงก์พาณิชย์ทยอยรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 

60 กรุงไทยก าไรสุทธิ 8.5 พันล้าน โต 13% สินเช่ือโตจากภาครัฐและธุรกิจรายใหญ่ ส่วนหนี้เสียกลุ่มเอสเอ็มอียังเพิ่ม ด้านทีเอ็มบีก าไร 2 

พันล้านทรงตัวเท่าปีก่อน ขณะที่คงนโยบายตั้งส ารองระดับสูงแม้หนี้เสียเริ่มนิ่ง ส่วนทิสโก้ก าไรสุทธิ 1.5 พันล้าน โต 18% หนี้เสียลดหลังเข้มงวด

ปล่อยสินเช่ือ ส่งผลให้สินเช่ือหด 2% ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผยผลส ารวจแรงงานที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท พบว่าส่วนใหญ่ 

97% ยังคงมีภาระหนี้สินอยู่และ 62.6% ไม่มีการเก็บออม โดยมีภาระหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 131,479.89 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ปี

ก่อน 10.4% สูงสุดรอบ 8 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินมาซ้ือสินค้าคงทนถาวร  เช่น ยานพาหนะ บ้าน รองลงมาเป็นการใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ดี โครงสร้างหนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น สัดส่วนหนี้ในระบบล่าสุดอยู่ที่ 46.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี

สัดส่วน 39.3% ดีที่สุดในรอบ 4 ปี ขณะที่สัดส่วนหน้ี นอกระบบก็ลดลงมาอยู่ที่ 53.6% จากปีก่อนมีสัดส่วนถึง 60.62% ต่ าสุดรอบ 4 ปีเช่นกัน 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 24-28 เม.ย. 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่251 ประจ าวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ส่งออกไทยเดือน มี.ค. ขยายตัว 9.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ไตรมาส 1 โต 4.9% สูงสุดรอบ 4 ปี 

 สศค. คงคาดการณ์ GDP ของไทยปี 60 เติบโต 3.6% 

 ธปท. คาด GDP Q1/60 โตกว่า 3% และเตรียมปรับคาดการณ์ส่งออกใหม ่

 Q1/60 แบงก์พาณิชย์ส่อแววดีขึ้น สินเชื่อโต/หนี้เสียเร่ิมนิ่ง/ก าไรสูง 

 ศูนย์พยากรณ์ส ารวจแรงงานที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท แบกภาระหนี้สูงสุดในรอบ 8 ปี แต่ยังไม่น่าห่วงมากเนื่องจากเป็นหนี้จาก

สินทรัพย์ถาวรเป็นหลัก 
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ประเทศสหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จี

ดีพี) ประจ าไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 0.7% ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุดในรอบ 3 ปี, การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีการขยายตัวเพียง 0.3%,  ส่วนการใช้จ่าย

ของรัฐบาลลดลง 1.7% แต่ส าหรับการลงทุนในภาคธุรกิจพุ่งขึ้น 9.1%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน มี.ค. ของสหรัฐปรับตัวขึ้น 0.7% 

สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ดัชนรีาคาผู้บริโภคในยูโรโซนปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 

1.9% ในเดือนเม.ย. 

ประเทศญี่ปุน่ : กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 0.2% เทียบ

เป็นรายเดือน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. หดตัวลง 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 3.2% ในเดือนก.พ. , อัตรา

ว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนมี.ค.ทรงตัวที่ระดับ 2.8% ขณะที่สัดส่วนต าแหน่งงานว่างต่อจ านวนผู้หางานของญี่ปุ่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใน

รอบกว่า 26 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดแรงงานญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับภาวะตึงตัว, กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผย

ในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน เดือนมี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2% เทียบรายปี โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นของราคาพลังงาน, 

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินเชิงรุกโดยที่ประชุมได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ท่ีระดับ -0.1% 

ราคาน้ ามัน : ปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 

60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เม.ย. ที่ระดับ 49.33 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.6% เมื่อเทียบ

กับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. สัญญาณน้ ามันดิบล่วงลงหลังจากมีรายงานว่าบ่อน้ ามันชาราราของลิเบีย ซึ่งมีก าลังการผลิตน้ ามันเกือบ 3 

แสนบาร์เรล/วัน ได้เริ่มท าการผลิตน้ ามันแล้ว หลังสิ้นสุดการประท้วงซึ่งมีก าลังการผลิต 9 หมื่นบาร์เรล/วัน อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีการใช้

งานในสหรัฐ มีจ านวนเพิ่มขึ้น 5 แท่น สู่ระดับ 688 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 14 ติดต่อกัน 

อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ระดับ 34.60 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 

เม.ย. แนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางอ่อนค่า ซึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้าคือการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน

ของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ระหว่างวันท่ี 2-3 พ.ค. ซึ่งตลาดคาดว่ารอบนี้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ท่ีระดับเดิม 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 พ.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดอืนเม.ย.โดยมาร์กิต, ยอดขายรถยนต์เดือนเม.ย., คณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

 อีย ู: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนเม.ย., อัตราว่างงานเดือนมี.ค., ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจดีีพีของ
ยูโรโซนประจ าไตรมาส 1/2560, ดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของยูโรโซนเดือนมี.ค., ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. 

 อังกฤษ : ดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย.โดยมาร์กิต 
 จีน : ดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนเม.ย.โดยไฉซิน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : GDP ไตรมาส 1 อยู่ท่ีระดับ 0.7% ต่ าสุดในรอบ 3 ปี 
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ดัชนีราคาผู้บริโภคในยูโรโซนปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.9% ในเดือนเม.ย. 
 ประเทศญี่ปุน่ : ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 0.2%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. หดตัวลง 2.1%, , อัตราว่างงานของ

ญี่ปุ่นในเดือนมี.ค.ทรงตัวท่ีระดับ 2.8%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐาน เดือนมี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.2%, คงอัตราดอกเบี้ยไว้ท่ีระดับ 
-0.1% 


