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กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 16,864 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.5% จากปีก่อน 
และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัว ตลาดส่งออกเกือบทุกตลาดขยายตัวสูงข้ึน ทั้งสหรัฐฯ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น เป็น
ต้น ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป หดตัวเล็กน้อย ประกอบกับราคาน้้ามันสูงขึ้น ส่งผลราคาสินค้าเกี่ยวเนื่องและสินค้าเกษตร
ขยายตัว 11.9% รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวได้ 7.9% การน้าเข้าเดือนเมษายน มีมูลค่า 16,808 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.38% ผล
จากการน้าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 34.7% สินค้าทุนเพิ่มขึ้น 10.4% และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูปเพิ่มขึ้น 16% ซึ่งเป็นการน้าเข้าสินค้า
เพื่อผลิตและส่งออกต่อไป ท้าให้เดือนเมษายนเกินดุลการค้า 56.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ภาวะการค้าระหว่างประเทศในช่วง 4 เดือนแรก
ของปีนี้การส่งออกมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,321 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5.7% ส่วนการน้าเข้ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 69,211 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัว 14.5% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลรวม 4,110 ล้านเหรียญสหรัฐ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 1.5% ต่อปี หลังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นชัดเจน เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือจีดีพี ในไตร
มาสแรกที่ออกมา มีปัจจัยสนับสนุนหลายตัวดีขึ้น ทั้งการส่งออก การบริโภคภาคเอกชน ความเช่ือมั่นผู้บริโภค ขณะที่การลงทุนมีแนวโน้มฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ กระทรวงการคลัง ยืนยันยังไม่มีแผนที่จะปรับเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ตามข้อเสนอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเร็วๆ 
นี้ เนื่องจากยังไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะสม เพราะหากปรับเพิ่ม VAT ในขณะนี้ อาจท้าให้โมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ก้าลังดีขึ้นใน
ไตรมาส 1/60 สะดุดลงได้ รวมทั้งยังไม่มีความจ้าเป็นทางด้านการคลัง ท่ีจะต้องปรับเพิ่ม VAT การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใน
หลักการเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,200-1,500 บาท ตามช่วงอายุ จากเดิมเดือนละ 600-1,000 บาท ตามช่วงอายุ เพื่อให้เหมาะสมต่อ
สภาพค่าครองชีพ โดยที่มาของงบประมาณที่จะน้ามาเป็นส่วนเพิ่มนั้น มาจากที่ ครม.อนุมัติแนวทางตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ผู้สูงอายุกลุ่ม
ที่มีฐานะดีเลี้ยงดูตัวเองได้สละเบี้ยยังชีพเข้ามาในกองทุนชราภาพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเช่ือให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ วงเงิน 3,000 ล้านบาท 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME และ Micro SME ได้รับการอนุมัติสินเช่ือแล้ว 512 ราย วงเงิน 413 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาว 10 ปี ไม่คิด
ดอกเบี้ย ภายใต้โครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนและฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดย่อม จ้านวน 457 ราย 401.82 ล้านบาท สมาคมผู้ค้าปลีกไทย หว่ันการ
ลงทุนจากภาครัฐแผ่ว อาจส่งผลดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 2 โตต่ ากว่า 3% แม้คาดการณ์ 3 เดือนแรกขยายตัว 3.0-3.2% เผยหลายหมวด
สินค้ายังถดถอย และไม่ฟื้นตัว  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 22 - 26พ.ค. 60 ปีที่ 5 ฉบับที ่255 ประจ าวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ส่งออกไทยเฮ! เม.ย.ขยายตัว 8.5% ดัน 4 เดือนแรกทะลุ 5.7% 
 กนง. คงดอกเบี้ย1.5% 
 กระทรวงการคลัง ยืนยันยังไม่มีแผนที่จะปรับเพ่ิมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 
 ครม.เห็นชอบหลักการเพ่ิมเบี้ยผู้สูงอายุ แต่ให้คลังกลับไปหาแหล่งเงินจ่ายคนแก่และจนใหม่ 
 สสว.ปรับวิธีปล่อยกู้อนุมัติใน 7 วัน 
 สมาคมค้าปลกีห่วง Q2 แผ่ว หว่ันลงทุนภาครัฐหดเผย 3 เดือนแรกโต 3% 
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ประเทศสหรัฐ : ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคสหรัฐขั้นสุดท้ายของเดือนพ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 97.1 จากระดับ 97.0 ในเดือนเม.ย. แต่ต่้ากว่า
ตัวเลขขั้นต้นที่ระดับ 97.7, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ปรับเพิ่มตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจ้าไตรมาส 1 ปี 
2560 เป็น 1.2%, มาร์กิตเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นรวมภาคการผลิตและบริการของสหรัฐ พุ่งขึ้นแตะระดับ 53.9 ในเดือนพ.ค. ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน 

สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวช้าลงที่ 0.2% ในช่วงไตรมาส
แรก เนื่องจากอัตราการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง และยอดการค้าที่ปรับตัวลง พร้อมทั้งยอดส่งออกลดลง 1.6% และยอดการค้าสุทธิอยู่ที่ 1.4% 

ประเทศญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานเดือนเม.ย. ปรับตัวข้ึน 0.3% เทียบเป็นรายปี หลังจากราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น, 
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้า 4.8175 แสนล้านเยนในเดือนเม.ย.ยอดส่งออกในเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 7.5% เทียบ
รายปี สู่ระดับ 6.33 ล้านล้านเยน และยอดการน้าเข้าพุ่งขึ้น 15.1% เทียบรายปี สู่ระดับ 5.85 ล้านล้านเยน 

ราคาน้ ามัน : ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน ก.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. ที่ระดับ 49.80 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.53 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.7% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. สัญญาน้้ามันดิบร่วงลงเนื่องมาจากประเทศผู้ผลิตน้้ามันนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งรวมถึงรัสเซีย มีมติขยายเวลา
ปรับลดก้าลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือน จนถึงเดือนมี.ค. 61 โดยไม่มีการปรับลดก้าลังการผลิตมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า โอเปกและกลุ่มนอกโอเปก
จะยังคงผลิตน้้ามันรวมกันราว 1.8 ล้านบาร์เรล/วันต่อไปอีก 9 เดือน 

อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ระดับ 34.04 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 
แนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์นีม้ีทิศทางแข็งค่าหลัง กนง.ประกาศคงมติอัตราดอกเบี้ย เงินบาทก็ทยอยแข็งค่าลง และแข็งมากที่สุดท้ายสัปดาห์มาจาก
แรงขายดอลลาร์และเงินทุนไหลเข้ามา 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60)  

 สหรัฐ : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก Conference Board, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค., ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดอืนพ.ค.โดยมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากสถาบันจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) 

 อีย ู: อัตราว่างงานเดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นเดอืนพ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.โดย
มาร์กิต 

 จีน : ดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคบริการ/ภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากส้านักงานสถติิแห่งชาติจนี (NBS), ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
(PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.โดยไฉซิน 

 ญี่ปุ่น : อัตราว่างงานเดือนเม.ย., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือน
เม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 97.1, ปรับ GDP Q1 เป็น 1.2%, MPI แตะระดับ 53.9 ใน
เดือน พ.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : GDP Q1 ขยายตัวลดลงที่ 0.2% จากการใช้จ่ายที่ลดลง 
 ประเทศญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.3%, ส่งออกเดือนเม.ย.เพ่ิมขึ้น 7.5% เทียบรายปี สู่ระดับ 6.33 ล้าน

ล้านเยน และยอดการน าเข้าพุ่งขึ้น 15.1% เทียบรายปี สู่ระดับ 5.85 ล้านล้านเยน 


