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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) คำดกำรณ์ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยในไตรมำส 2/60 จะเติบโต 3.4-3.5% 
yoy โดยมีการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวที่ดี จากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง และ
มั่นใจว่าจีดีพีไตรมาส 3/60 และไตรมาส 4/60 จะเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาส 2/60 ในลักษณะขั้นบันได เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีทิศทางการฟื้นตัวดี
ต่อเนื่อง, กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 100.53 เพ่ิมขึ้น 0.17% yoy ส่งผลให้ CPI เฉลี่ย 
7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค. 60) เพ่ิมขึ้น 0.60% โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงประมาณการการขยายตัวของเงินเฟ้อทั้งปี 60 ไว้ท่ี 0.7-1.7% 
ภายใต้สมมติฐาน คือ เศรษฐกิจในประเทศขยายตัว 3-4% ราคาน้้ามันดิบตลาดดูไบอยู่ที่ 45-55 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน 
34-36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) ในเดือน มิ.ย. ลดลง 0.16% yoy เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ลดลงถึง 27.48% ส่งผลให้ในไตรมาส 2/60 ดัชนี MPI หดตัวลง 0.06% yoy แต่ในช่วงครึ่งแรก
ของปีนี้ MPI ยังขยายตัวได้ 0.15% ytd ส่วนอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตในเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 61.05% จาก 62.22% ในเดือน พ.ค., สมาคมผู้ค้า
ปลีกไทยเปิดเผยว่าภำคกำรค้ำปลีกในช่วงคร่ึงแรกของปี 60 เติบโตประมำณ 2.81% เนื่องจากก้าลังซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มที่มีรายได้ปาน
กลางส่วนล่างและกลุ่มรายได้น้อยยังมีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือน ในขณะที่กลุ่มรายได้ปานกลางตอนบน การใช้จ่ายจะยังไม่คล่องตัวด้วยยังมีหนี้
บัตรเครดิตที่สูง, สภำผู้ส่งออกสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้ำกำรส่งออกในปี 60 เป็น 5% โดยเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และความเช่ือมั่นต่อสินค้าไทย รวมทั้งการปรับตัวของผู้ส่งออกไทย จึงท้าให้มียอดค้าสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงคือค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าคู่ค้า ทั้งนี้การขยายตัวจะเป็นไปตามเป้าได้ก็ต่อเมื่อมูลค่าการส่งออกในช่วง 6 
เดือนหลัง เฉลี่ยจะต้องส่งออกให้ได้ 18,841.06 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อเดือน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.24 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นีม้ีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ส้าหรับปัจจัยที่มีผลตัวเลข Non-farm Payroll ของสหรัฐเพราะถ้าออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด 
ก็จะท้าให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงไปอีกเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ซึ่งบาทก็จะแข็งค่าต่อ ส่วนสัปดาห์หน้าจะหลุดแนวรับส้าคัญที่ 33.20 บาท/
ดอลลาร์หรือไม่นั้น ถ้ามีการเข้ามาช่วยพยุงจากแบงก์ชาติ ก็จะไม่ท้าให้เงินบาทแข็งค่าลงไปเร็ว   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่265 ประจ าวันที ่7 สิงหาคม 2560 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 สศค. คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยในไตรมาส 2/60 จะเติบโต 3.4-3.5% yoy 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ก.ค. อยู่ท่ี 100.53 เพ่ิมขึ้น 0.17% yoy ส่งผลให้ CPI เฉลี่ย 7 เดือนแรกของปีนี้ 
(ม.ค.-ก.ค. 60) เพ่ิมขึ้น 0.60% 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน มิ.ย. ลดลง 0.16% yoy, อัตราการใช้ก าลังการผลิตในเดือนมิ.ย. อยู่ท่ี 61.05% 

 ภาคการค้าปลีกในช่วงคร่ึงแรกของปี 60 เติบโตประมาณ 2.81% 

 สรท. ปรับเป้าการส่งออกในปี 60 เป็น 5% หลังเห็นสัญญาณบวกชัดเจน 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.24 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดสั่งซ้ือภำคโรงงำนในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 3.0% และดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพ่ือ
กำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พ้ืนฐำนในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1%, ผลการส้ารวจของไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่าดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) 
ภำคบริกำรในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.7 ในขณะที่ PMI ภำคกำรผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.3 

ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคบริกำรในเดือน ก.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.5 (จากระดับ 51.6 ในเดือน มิ.ย.) 
ในขณะที ่PMI ภำคกำรผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1 (จากระดับ 50.4 ในเดือน มิ.ย.) 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอัตรำกำรขยำยตัวของค่ำจ้ำงที่แท้จริงในเดือน มิ.ย. ลดลง 0.8% yoy โดยปรับตัว
ลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน, ดัชนีควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 43.8 จากระดับ 43.3 ในเดือน มิ.ย., 
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลผลิตภำคอุตสำหกรรมในเดือน มิ.ย. ขยำยตัว 1.6% mom 

สหภำพยุโรป/ยูโรโซน: ส้านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนในเดือน ก.ค.  
ทรงตัวท่ีระดับ 1.3% ในขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนของยูโรโซนได้ปรับตัวลดลงไปอยู่ท่ีระดับ 9.1% 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. ที่ระดับ 49.58 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้้ามันท่ีสูงขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 สิงหาคม 2560)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต 
(PPI) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ค., ยอดน้าเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค., ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ค., ดัชนีช้ีน้าเศรษฐกิจเดือน มิ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน 
มิ.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 3.0% และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล 
(PCE) พ้ืนฐานในเดือน มิ.ย. เพ่ิมขึ้น 0.1%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
54.7 ในขณะที่ PMI ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.3 

 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.5 ในขณะที่ PMI ภาคการ
ผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1 

 ประเทศญ่ีปุ่น: อัตราการขยายตัวของค่าจ้างที่แท้จริงในเดือน มิ.ย. ลดลง 0.8% yoy, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน
เดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 43.8, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย. ขยายตัว 1.6% mom 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนในเดือน ก.ค.  ทรงตัวที่ระดับ 1.3% ในขณะที่อัตราการ
ว่างงานของยูโรโซนได้ปรับตัวลดลงไปอยู่ท่ีระดับ 9.1% 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


