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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 4-8 ก.ย.60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 270 ประจาวันที่ 11 กันยายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา








กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป(CPI) เพิ่มขึ้น 0.32% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น 0.56%
ครึ่งปียอดรูดปื๊ดเศรษฐีไทยโต 3 เท่า
แรงงานโอดค่าจ้างไม่พอยาไส้ดันขั้นต่า 700 บาท
กระทรวงเกษตรฯ จัดทายุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง
สสว. เผย ดัชนีเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการเดือนก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 100.2
กระทรวงพาณิชย์ดันแม่สอดโมเดลสู่ศูนย์ค้าปลีก-ส่ง คาดเพิ่มยอดการค้า'ไทย-เมียนมาแตะ 3 แสนล้านบาท
คนไทยอ่วม หนี้สาธารณะพุ่ง4หมื่นล้าน

กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เพิ่มขึ้น 0.32% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผลจากราคาขายปลีกน้ ามัน
เชือเพลิงที่ปรับตัวขึน รวมทังการเพิ่มขึนของค่าไฟฟ้า และราคาอาหาร ขณะที่เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า CPI เพิ่มขึ้น 0.11% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค
พื้นฐาน(Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารสดและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน 0.05% จากเดือนก่อนหน้า
ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น 0.56% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 0.54% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้จัดการวีซ่า
ประจาประเทศไทย เปิดเผยว่ายอดใช้จ่ายของลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าในกลุ่มที่มีฐานะมั่งคั่งในประเทศไทยโตเป็น 3 เท่าของการเติบโตของธุ รกิจ
ทั้งหมด แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ลูกค้ากลุ่มนียังจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทังนีจากผลประกอบการของวี
ซ่าในครึ่งปีแรก ยอดใช้จ่ายโดยรวมทังหมดของกลุ่มที่มีฐานะมั่งคั่งโตสูงถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน
ไทย (คสรท.) กล่าวว่า ค่าแรงขั้นต่าที่รัฐบาลกาหนดให้ในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเรื่องค่าครองชีพ ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานก็
พยายามปรับตามกรอบความคิดเดิม คือปล่อยค่าจ้างลอยตัวในแต่ละจังหวัดให้ด้าเนินการเอง และเพิ่มสูตรการคิดให้ ซับซ้อนมากขึน ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อ
ระบบโครงสร้างค่าจ้าง และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นจึงขอยืนยันเจตนารมณ์เดิมคือให้รัฐปรับขึ้นค่าแรงให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงเท่ากันทั้งประเทศ ต้องเพิ่มเป็น 600-700 บาทต่อวัน กระทรวงเกษตรฯ จัดทายุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง
และวางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ พร้อมกับลดการส่งออกยางวัตถุดิบ เพื่อ
วางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขันตอนที่จะด้าเนินการต่อไป คือ การจัดท้าประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ยางพารา
ระยะ 20 ปี ซึ่งได้ก้าหนดจัดขึนในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกันตัง การยางแห่งประเทศไทย สสว. เผย ดัชนี
ความเชื่อมั่น SMEs (TSSI) ภาคการค้าและบริการเดือนก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 100.2 โดยมีปัจจัยบวกด้านยอดจ้าหน่าย และก้าไรที่เพิ่มขึน ทังใน
ภาคการค้าและบริการ เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนตามการขยายตัวของผลผลิต อีกทังในเดือนกรกฎาคมมีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เป็น
การกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีความคึกคัก รวมถึงจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึน ส่งผลให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวขยายตัวดีขึน กระทรวง
พาณิชย์ดันแม่สอดโมเดลสู่ศูนย์ค้าปลีก-ส่ง คาดเพิ่มยอดการค้า'ไทย-เมียนมา'แตะ 3 แสนล้านบาท โดยการแก้ไขปัญหาผ่านแดนทังขาเข้าและขา
ออก การสร้างศูนย์กระจายสินค้า การปรับเงื่อนไขกฎระเบียบด้านการส่งเสริมกิจการค้าปลีก-ส่งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเพิ่มจ้านวนเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เผยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค. 60 มี 6.22 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 41.83% ของจีดี
พี ซึ่งเพิ่มขึนจากเดือนก่อนหน้านีจ้านวน 39,491 ล้านบาท จากหนีรัฐบาล การบริหารหนีสาธารณะเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ น้าไปลงทุนใน
การพัฒนาประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ และการกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศส้าหรับใช้ในโครงการสร้างรถไฟฟ้า และ
รถไฟทางคู่ เป็นต้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐ : คาสั่งซื้อภาคโรงงานดิ่งลง 3.3% ในเดือนก.ค., ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค.
 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน : ปรับลดประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2/2560 ลงสู่
ระดับ 2.5%, เกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนก.ค.พุ่งขึ้นแตะระดับที่ 2.32 ล้านล้านเยน
 ประเทศจีน : ส่งออกภาคบริการเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 2%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการปรับตัวขึ้นสู่
ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 52.7
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยคาสั่งซื้อภาคโรงงานดิ่งลง 3.3% ในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึน 3.2% ในเดือนมิ.ย., ตัวเลขขาดดุลการค้า
เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค. สู่ระดับ 4.37 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากที่ขาดดุล 4.35 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนก.ค.พุ่งขึ้นแตะระดับที่ 2.32 ล้านล้านเยน (ราว 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ) โดยได้รับแรงหนุนจากเม็ดเงินลงทุนของต่างประเทศ, รัฐบาลปรับลดประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตร
มาส 2/2560 ลงสู่ระดับ 2.5% จากตัวเลขประมาณการเบืองต้นเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ซึ่งระบุว่า ขยายตัว 4.0% เมื่อเทียบรายปี, ยอดขายรถยนต์ รถบรรทุก และรส
บัสที่น้าเข้าจากต่างประเทศในเดือนส.ค. ปรับตัวขึน 5.5% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 20,878 คัน
จีน: กระทรวงพาณิชย์ (MOC) รายงานยอดส่งออกภาคบริการเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 2% เทียบรายปี แตะ 1.133 แสนล้านหยวน
(1.736 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ยอดน้าเข้าปรับตัวลดลง 1.9% แตะ 2.548 แสนล้านหยวน ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1.415 แสนล้านหยวน ลดลง 30% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้านัน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 52.7 จากระดับ 51.5 ในเดือนก.ค.
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึนจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. โดยสัปดาห์นเงิี นบาทปรับตัว
แข็งค่าขึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากทิศทางเงินหยวนที่แข็งค่า ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังคงถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนของช่วงเวลาการ
ปรับขึนดอกเบียของเฟด และสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ยังมีประเด็นตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.52% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบ
เดือน ต.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. ที่ระดับ 47.48 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.25 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.52% เมื่อเทียบกับราคา
ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. โดยได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่า โรงกลั่นน้ามันบางแห่งในแถบอีสต์โคสต์ได้เริ่มกลับมาเปิดด้าเนินการอีกครัง หลังได้รับผลกระทบจาก
อิทธิพลของพายุเฮอร์ริเคน "ฮาร์วีย์" เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากข่าวที่ว่า รัสเซียและซาอุดิอาระเบียก้าลังเจรจากันเกี่ยวกับการ
ขยายเวลาข้อตกลงปรับลดก้าลังการผลิต

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 ก.ย. 60)
 สหรัฐ : ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมเดือนส.ค. โดย NFIB, ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนส.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค.
 อียู : การผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนก.ค.
 จีน : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค., ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนส.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนส.ค., ยอดค้า
ปลีกเดือนส.ค.
 ญี่ปุ่น : ยอดสั่งซือเครื่องจักรเดือนส.ค., ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.
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