ดัชนีชี้ทิศทางเศรษฐกิจ
รายงานวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ
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ไตรมาส 4/2560 (ต.ค.–ธ.ค.60) ดัชนีมีค่า 57.3 ซึ่งมีค่าสูงกว่า ที่
ระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในไตรมาส
4/2560 มี ทิศ ทางที่ดี จากเศรษฐกิ จ ที่ ขยายตั ว จากการส่ ง ออก และการ
ท่องเที่ยว มาตรการภาครัฐ ทั้งด้านการลงทุน การช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก

100

ไตรมาส 4/60 = 67.1

50
0

Q1/45 Q3/46 Q1/48 Q3/49 Q1/51 Q3/52 Q1/54 Q3/55 Q1/57 Q3/58 Q1/60

ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
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ดัชนีมูลค่าส่งออก
พ.ย. 60 = 53.9
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ไตรมาส 4/2560 (ต.ค.–ธ.ค.60) ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยดัชนี มีค่า 67.1 แสดงว่า การส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น
เป็นผลจากก าลัง การผลิตสิน ค้า และคาสั่ง ซื้ อ ใหม่เ พิ่มขึ้นตั้ งแต่ ไตรมาสที่
3/2560 เป็นต้นมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีคาสั่งซื้อใหม่
พ.ย. 60 = 52.4
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)
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เดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีภาวะธุรกิจ ส่งออก เท่ากับ 50.8 ปรับตัว
สูงขึ้นจากเดือนก่ อนที่อยู่ในระดับ 50.5 ดัชนีสูงกว่า ระดับ 50 แสดงว่า
ผูส้ ่งออกมีมุมมองว่าภาวะการส่งออกมีแนวโน้มที่ดี
• ดัชนีมูลค่าส่งออก มีค่า 53.9 แสดงว่า มูลค่าการส่งออกมีทิศทางดีขึ้น จากการ
ส่งออกเติบ โตดีในหลายกลุ่มสินค้าและตลาดส่งออกสาคัญโดยเฉพาะความ
ต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
• ดัชนีคาสั่งซื้อใหม่ มีค่า 52.4 แสดงว่า คาสั่งซื้อใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นผลมา
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตได้ดี และเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

เดือ นตุลาคม 2560 มีค่า 39.7 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทีย บกั บ เดือน
กั น ยายน 2560 ที่ มี ค่ า 39.5 จากเศรษฐกิ จ ไทยที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการส่งออกและท่องเที่ย ว
รวมทั้งภาครัฐที่เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง
ส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น กอปรกั บ การ
จาหน่ายของร้านธงฟ้าประชารัฐ และการซื้อสินค้าของผู้มีรายได้น้อยผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนปรับตัวดีขึ้น
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การบริโภคสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพ
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ผลจากการสารวจการใช้จ่ายของประชาชนในการบริโ ภคสินค้า
อุปโภค-บริโภค ที่จาเป็นต่อการครองชีพ ในเดือนตุลาคม 2560 มีค่า 52.1
ค่าดัชนีสูงกว่าเส้น 50 สะท้อน ให้เห็นว่า ประชาชนยังคงมีความมั่นใจใน
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสินค้าอุปโภค-บริโภค
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การวางแผนซื้อสินค้าคงทนต่างๆ ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า
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ขณะที่ผลการสารวจข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายของผู้บริโภค ในช่วง
6 เดือนข้างหน้า เพื่อซื้อสินค้าคงทนต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น
โทรทัศน์ รถยนต์ประจาเดือนตุลาคม 2560 ดัชนีอยู่ที่ 16.7 ซึ่งค่าดัชนียัง
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า แสดงให้เห็นว่า ระดับความต้องการที่จะซื้อสินค้า
เหล่านี้ยังไม่กระเตื้องขึ้น

