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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 297 ประจาวันที่ 19 มีนาคม 2561

ช่วงวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






สคร.เผยจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้า 30%
การลงทุนภาคเอกชนในรอบ 2 เดือนแรกของปี 2561 มียอดจัดตั้งโรงงานเพิ่มขึ้น 7.51%
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าหดตัว กังวลเลือกตั้ง-เฟดขึ้นดอกเบี้ย
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน
ค่าเงินบาททาสถิติแข็งค่าที่สุดในรอบ 4 ปี ปิดที่ 31.086 บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ.

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิ สำหกิจ (สคร.) เผยว่า ในเดือน ก.พ. 61 สำมำรถจัดเก็บรำยได้จำกรัฐ วิส ำหกิจจ ำนวน
13,914 ล้ ำ นบำท สู ง กว่ ำ เป้ ำ หมำยจำนวน 1,904 ล้ ำ นบำท ส่ ง ผลให้ ใ นช่ วง 5 เดื อนแรกของปีง บประมาณ 61 สคร. จั ด เก็ บ รายได้จาก
รัฐวิสาหกิจ 64,560 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายจานวน 14,898 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมาย 30%
นำยเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธำนสภำอุตสำหกรรม แห่งประเทศไทย(สอท.) สายการลงทุนเปิดเผยว่าสถานการณ์ กำรลงทุน
ของภำคเอกชนช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกรำคมกุมภำพันธ์ 2561) พบว่ำขยำยตัวดีขึ้นโดยเฉพำะอุตสำหกรรม ขนำดใหญ่และขนำด
กลำงและขนำดย่อม(เอสเอ็มอี ) บำงกลุ่ม เพรำะได้รับอำนิสงส์จำกกำรฟื้นตัว เศรษฐกิจโลกทำให้กำรส่งออกเติบโต ต่อเนื่อง โดยเดือน
มกราคม 2561 ส่งออกขยายตัว 11% กุมภาพันธ์ขยายตัวกว่า 8% และคำดว่ำเดือนมีนำคมจะขยำยตัวระดับใกล้เคียงกันซึ่งผลจำกกำรเติบโต
ของส่งออกทำให้ภำคเอกชนใช้กำลังผลิตมำกขึ้นในบำงอุตสำหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ สูงถึง 70-80% ถือว่าสูงมาก ปัจจัยเหล่านี้ท าให้
เอกชนต้องขยายกาลังผลิตเพื่อรองรับคาสั่งซื้อ
สภำธุรกิจตลำดทุนไทย เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 ข้ำงหน้ำ (พ.ค. 61) อยู่ที่ 143.09 ลดลงร้อยละ 8.70 แต่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ร้อนแรงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในภาพรวม และภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตดี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตาม คือ สถานการณ์ทางการเมืองถึงความชัดเจนของวันเลือกตั้ง และ
นโยบายทางการเงินของสหรัฐที่มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ย 3-4 ครั้งในปีนี้
ผลของการสารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดัชนีควำมเชื่อ มั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกใน
รอบ 7 เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 เป็นต้นมำ อยู่ที่ระดับ 79.3 การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวคงอยู่ต่า
กว่าระดับ 100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัว ขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองของไทย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้ าว
ยางพารา มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่า ยังคงเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวม
ค่ำเงินบำทปิดตลำดวันที่ 16 มีนำคม 2561 ยังคงแข็งค่ำต่อเนื่อง และทำสถิติแข็งค่ำมำกที่สุดในรอบ 4 ปี ที่ 31.086 บำท ต่อ
ดอลลำร์ สรอ. จากปัจจัยหลักจากความผันผวนทางการเมือง และนโยบายของสหรัฐอเมริกา ที่มีการปลด รมต.ต่างประเทศ กะทันหัน ทาให้นัก
ลงทุนเทขายค่าเงินดอลลาร์ และหันมากักตุนเงินสกุลต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ที่แข็งค่าขึ้นพร้อมกันทั้งภูมิภาค รวมถึงความกังวลถึงการประกาศ
สงครามการค้าของสหรัฐ ซึ่งแม้ว่าจะมีการเทขายเงินบาทจากนักลงทุนต่างประเทศ แต่ก็ไม่ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกปรับตัวลง 0.1% ในเดือนก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนก.พ., ดัชนีราคา
นาเข้าในเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.4%, ดัชนีราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนีความเชื่อมั่น ของ
ผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 102 ในเดือนมี.ค.
 ประเทศจีน: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาค้าส่ง (PPI) ปรับตัวขึ้น 2.5% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบเป็น รายปี , ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานขยายตัว
8.2% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้ำปลีกปรับตัวลง 0.1% ในเดือนก.พ. หลังจากที่ปรับตัวลง 0.1% ในเดือนม.ค.,
ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนก.พ.เมื่อเที ยบรำยเดื อน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนม.ค., กระทรวงแรงงานสหรั ฐ
เปิดเผยดัชนีรำคำนำเข้ำในเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรำยเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนม.ค. สาหรับดัชนีรำคำส่งออก
เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรำยเดื อน และดีดตัวขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี หลังจากพุ่งขึ้น 3.4% ในเดือนม.ค., ผลสารวจของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 102 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2547
ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 เมื่อ
เทียบรายปี สู่ระดับ 1.394 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 2.21 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีรำคำค้ำส่ง (PPI) ปรับตัวขึ้น 2.5% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบเป็นรำยปี, สานักงาน
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐำนขยำยตัว 8.2% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบเป็นรำยเดือน สู่ระดับ 8.723 แสนล้านเยน
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพิ่มขึ้นประมำณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวด
ส่งมอบเดือน เม.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. ที่ระดับ 62.34 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มี.ค. สัญญาน้ามันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากผลสารวจของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.ของ
สหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสูดในรอบ 14 ปี นอกจากนี้การดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์กยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นแรงซื้อในตลาดน้ามัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 มีนาคม 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 4/2560, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือนมี.ค.จาก
มาร์กิต, คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
 สหภาพยุโรป: ดุลการค้าเดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต
 ประเทศญี่ปนุ่ : ยอดนาเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.พ., ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจขั้นสุดท้ายเดือนม.ค.
 ประเทศจีน: ดัชนีราคาบ้านเดือนก.พ.
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