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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 277 ประจาวันที่ 30 ตุลาคม 2560

พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 24-27 ตุลาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

• คสช. เตรียมออกมาตรา 44 บางประเด็น เพือ่ เดินหน้าโครงการ EEC
• คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) พ.ศ.25602564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยปรับเพิ่มประเภทกิจการเป็น 22 กิจการ
แต่ลดจานวนโครงการเหลือ 55 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมราว 1.62 ล้านล้านบาท
• การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 60 มีจานวนรวมทัง้ สิ้น 2.35 ล้านล้านบาท และรัฐนารายได้ส่งคลังรวม
ทั้งสิ้น 2.34 ล้านล้านบาท
• บอร์ด รฟท. มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินค่าเวนคืนที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) เชื่อม 3 สนามบิน
• งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ยอดผู้เข้าชมลดลง 25% ส่วนยอดขายและยอดขอสินเชื่อลดลง 12%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ต.ค.)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมออกมาตรา 44 บางประเด็นเพือ่ เดินหน้าโครงการ EEC ในส่วนของการจัดทาผังเมือง
เพื่อให้การทางานรวดเร็วขึ้น โดยหวังเรียกความเชื่อมั่นเร่งขับเคลือ่ นลงทุน, คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยปรับ
เพิ่มประเภทกิจการเป็น 22 กิจการ แต่ลดจานวนโครงการเหลือ 55 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมราว 1.62 ล้านล้านบาท, สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.ย. 60) ว่ารัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จานวน 2,350,590
ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 7,590 ล้านบาท และรัฐบาลนารายได้ส่งคลังเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 2,348,805 ล้าน
บาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจานวน 2,890,545 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจานวน 552,922 ล้านบาท
ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ย. 60 มีจานวนทั้งสิ้น 523,758 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) รฟท. มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินค่าเวนคืนที่ดิน โครงการรถไฟความเร็วสูง
(ไฮสปีด) เชื่อม 3 สนามบิน โดยเป็นการอนุมัติกรอบวงเงินค่าเวนคืนเพิ่มเติม อีกราว 300 ล้านบาท ช่วงส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงก์ พญาไทสนามบินดอนเมือง และมีแผนก่อสร้างสถานีจุดจอดที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยจะขยับพื้นที่ไปก่อสร้างสถานีในที่เอกชนและ
ชาวบ้าน จากเดิมทีจ่ ะใช้พื้นที่ของ รฟท. เป็นจุดก่อสร้าง, งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ยอดผู้เข้าชมลดลง 25% ส่วนยอดขายและ
ยอดขอสินเชื่อลดลง 12% โดยมียอดธุรกรรมเกือบ 4,000 ล้านบาท ด้านยอดจองซื้อภายในงานงานมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ คอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ต.ค. โดยทิศทางการ
อ่อนค่าของเงินบาทสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
สหรัฐฯ และสัญญาณที่สะท้อนว่าอาจเริ่มมีการผลักดันมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการพุ่งขึ้นสู่ระดับ 55.7 ในเดือน ต.ค.,
GDP ประจาไตรมาส 3/2560 (ประมาณการครั้งที่ 1) ขยายตัวระดับ 3.0%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการลดลงสู่ระดับ 55.9 ในเดือน ต.ค.
• ประเทศจีน: กาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม พุ่งขึ้น 22.8% yoy ในช่วง 9 เดือนของปี 2560
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ในเดือน ก.ย. ขยายตัว 0.7%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ พุ่งขึ้นสู่
ระดับ 55.7 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน จากระดับ 54.8 ในเดือน ก.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการ
ครั้งที่ 1 สาหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาส 3 ที่ระดับ 3.0%
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน ลดลงสู่ระดับ 55.9
ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 56.7 ในเดือน ก.ย.
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่ากาไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม พุ่งขึ้น 22.8% yoy ในช่วง
9 เดือนแรกของปีนี้
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ในเดือน ก.ย.
ขยายตัว 0.7%
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. ที่ระดับ 53.90 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) กาลังพิจารณาข้อเสนอของรัสเซียที่จะ
ขยายเวลาในการปรับลดกาลังการผลิตจนถึงสิ้นปีหน้า และยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ตงึ เครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งทาให้การส่งออก
น้ามันลดน้อยลง และข้อมูลแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐต่าสุดในรอบ 4 เดือน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 ต.ค.-3 พ.ย. 2560)
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากเฟดดัลลัส, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.จาก Conference Board, ดัชนีภาค
บริการเดือน ต.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
• สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3/60
• ประเทศอังกฤษ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากมาร์กิต
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน ก.ย., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากไฉซิน, ดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต/ภาค
บริการเดือน ต.ค.
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