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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 281 ประจาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ช่วงวันที่ 20-24 พ.ย. 60

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา







สภาพัฒน์ เปิดเผยตัวเลข GDP Q3/60 ขยายตัวถึง 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 60 จากเป้าเดิมอีก 20,000 คัน
พาณิชย์เผยส่งออกต.ค.60 ขยายตัว 13.1% ส่งผล10 เดือนขยายตัว 9.7% สูงสุดรอบ 6 ปี
ยอดใช้บัตรคนจนทะลัก 5.2 พันล้าน
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 85.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.7 ในเดือนก.ย.
ช็อปช่วยชาติดันยอดรูดบัตรพุ่งกระฉูด 20%

สภาพัฒน์ เปิดเผยตัวเลข GDP Q3/60 ขยายตัวถึง 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส พร้อมปรับคาดการณ์ GDP ของไทยทั้งปี 60
เพิ่มเป็นขยายตัว 3.9% จากเดิมที่คาดไว้ 3.7% และคาดการณ์ GDP ในปี 61 ว่าจะเติบโตได้ในช่วง 3.6-4.6% สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) ปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 60 จากเป้าเดิมอีก 20,000 คัน มาเป็น 1.95 ล้านคัน ซึ่งมากกว่าปี 59
จานวน 5,583 คัน หรือเพิ่มขึ้น 0.29% กระทรวงพาณิชย์ เผยมูลค่าการส่งออกของไทยในเดือน ต.ค. 2560 มีมูลค่า 20,083 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัว 13.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 รวม 10 เดือนแรกของปี 2560 การส่งออกมีมูลค่า 195,518 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9.7% สูงสุดรอบ 6 ปี ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ที่
9.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน กรมบัญชีกลาง เผยมีประชาชนลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยผ่านการพิจารณา 11.4 ล้านคน
โดยผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 10.45 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 สาหรับผลการใช้จ่าย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2560 มีการจับจ่ายใช้สอยที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 19.8 ล้านรายการ คิดเป็นเงิน 5,225 ล้านบาท การวางเครื่อง
EDC ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 วางเครื่องแล้ว 12,830 เครื่อง จากเป้าหมาย 18,000 เครื่อง สภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 85.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.7 ในเดือนก.ย. ส่วนค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3
เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีค่าเกิน 100 โดยอยู่ที่ระดับ 103.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 102.9 ในเดือนก.ย. ธนาคารกสิกรไทย เผยว่า
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย หรือช็อปช่วยชาติ 23 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60 ทาให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตร
เครดิตในไตรมาส 4 คึกคักอย่างมาก โดยคาดว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยจะเติบโต 20% และทาให้เป้าหมายยอดใช้จ่ายผ่าน
บัตรทั้งปีเติบโต 4% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.5 แสนล้านบาท
อัตราแลกเปลี่ยน: ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ศุกร์ที่ 24 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากความไม่แน่นอนของแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐ และบันทึกการประชุมเฟดล่าสุดที่สะท้อนว่า เจ้าหน้าที่เฟดบางรายมีมุมมองที่ระมัดระวัง
เกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อที่อาจจะยังอยู่ในระดับต่า แม้ว่าสมาชิกเฟดส่วนใหญ่จะประเมินว่า เฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบ ายใน
ระยะใกล้ๆ นี้ก็ตาม
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ประเทศสหรัฐ : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบืองต้นต่าสุดในรอบ 4 เดือน
สหภาพยุโรป/ยูโรโซน :
ประเทศอังกฤษ : ประมาณการครังที่ 2 GDP ในไตรมาส 3 ขยายตัว 0.4%
ประเทศญี่ปนุ่ : ส่งออกในเดือนต.ค. ขยายตัว 14% จากปีก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: ไอเอชเอส มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้น ร่วงลงแตะระดับ
54.6 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 55.2 ในเดือนต.ค.
ประเทศอังกฤษ: สานักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ในไตรมาส 3 โดยระบุว่ามีการ
ขยายตัว 0.4% โดยได้แรงหนุนความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายผู้บริโภค แม้เศรษฐกิจเผชิญแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เป็นผลมาจากงบประมาณที่อัด
ฉีดเข้าสู่ภาคครัวเรือน
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดเกินดุลการค้า 2.8536 แสนล้านเยน (2.5 พันล้านดอลลาร์) ยอดส่งออกในเดือนต.ค.
ปรับตัวขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 6.69 ล้านล้านเยน และยอดนาเข้าพุ่งขึ้น 18.9% สู่ระดับ 6.41 ล้านล้านเยน
ราคานามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึนประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. ที่ระดับ 58.95 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็ น 3.6% เมื่อ เทีย บกั บ ราคาปิ ดเมื่ อวั นศุ ก ร์ที่ 17 พ.ย. สัญ ญาน้ ามั นดิ บ WTI พุ่ งขึ้น อย่ า งแข็ งแกร่ ง หลังจากส านั กงานสารสนเทศด้ า น
การพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA)รายงานว่า สต็อกน้ามันดิบของสหรัฐลดลง 1.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ
ที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) รายงานก่อนหน้านี้ว่า สต็อกน้ามันดิบของสหรัฐลดลง 6.4 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจาก
ข่าวการปิดท่อส่งน้ามันจากแคนาดามายังสหรัฐ เนื่องจากเกิดการรั่วไหล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี (27 พ.ย. -1 ธ.ค. 60)
 สหรัฐ : ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย. จากเฟดดัลลัส, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก Conference
Board, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3/2560 (ประมาณการครั้งที่ 2)
 อียู : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายของเดือนพ.ย., ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนพ.ย., อัตราว่างงานเดือนพ.ย.
 จีน : กาไรภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนพ.ย.
 ญี่ปุ่น : ยอดค้าปลีกเดือนต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.
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