ดัชนีชี้ทิศทางเศรษฐกิจ
รายงานวันที่ 1 มีนาคม 2559
20
0
-20

ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ
ม.ค.50 มค.51 ม.ค.52 ม.ค.53 ม.ค.54 ม.ค.55 ม.ค.56 ม.ค.57 ม.ค.58

ดัชนีชี ้นำฯ ระยะสัน้

ธ.ค. 58 = 3.4%

ม.ค.50 มค.51 ม.ค.52 ม.ค.53 ม.ค.54 ม.ค.55 ม.ค.56 ม.ค.57 ม.ค.58

ดัชนีชี้นาฯ ระยะกลาง
30
ธ.ค. 58 = 0.9%
0
-30 ม.ค.50 มค.51 ม.ค.52 ม.ค.53 ม.ค.54 ม.ค. 55 ม.ค.56 ม.ค.57 ม.ค.58
100

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ
ไตรมาส 1/59 = 57.5

50

0
Q1/45

อัตราการขยายตัว (ธ.ค. 2558)

ธ.ค. 58 = 4.5%

ดัชนีพ้องฯ

Q1/48

Q1/51

Q1/54

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0 2507 5821 Fax. 0 2507 5806
www.price.moc.go.th

30
0
-30

ร้อยละ

ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (ชี้ภาวะปัจจุบัน)
4.5
ดัชนีชี้นาวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (ชี้นา 3-5 เดือน)
3.4
ดัชนีชี้นาวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง (ชี้นา 9-11 เดือน) 0.9
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ไตรมาส 1/2559 (ม.ค.-มี.ค.2559) ความเชื่อมั่น
ผู้ ป ระกอบการมี แนวโน้ม ที่ ดีอ ย่า งต่ อเนื่ อง แต่ยั งคงมี
ความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ภาวะ
ภัยแล้ง และกาลังซื้อของผู้บริโภค ดัชนี มีค่า 57.5 โดย
คาดว่าจะดีขึ้นร้อยละ 35.0 ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 45.1
และไม่ดีร้อยละ 19.9
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ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก
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ไตรมาส 1/59 = 55.5
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ไตรมาส 1/2559 (ม.ค.-มี .ค. 2559) มีค่า 55.5
คาดว่าจะดีขึ้นร้อยละ 22.4 ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 66.2
และ ลดลงร้อยละ 11.4 แสดงว่าผู้ประกอบการส่งออกมี
ความคิดเห็นว่า การส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดี
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ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
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ดัชนีมูลค่าส่งออก
ก.พ. 59 = 48.8
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ดัชนีคาสั่งซื้อใหม่
ก.พ. 59 = 47.6
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เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดัชนีมูลค่าส่งออก และ
ดั ช นี ค าสั่ ง ซื้ อ ใหม่ มี ค่ า 48.8 และ 47.6 ตามล าดั บ
สะท้อนการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)
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เดือนมกราคม 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
มีค่า 36.4 ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ ที่อยู่ต่ากว่าระดับ 50 สะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ
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อัตราการขยายตัว (ธ.ค.2558)
ธ.ค. 58 = -2.9

ดัชนีชี้นาวัฏจักรเงินเฟ้อ (ชี้นา 7–9 เดือน)
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ร้อยละ
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แรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่า
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)

เดือนมกราคม 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมี
ค่า 36.4 ค่าดัชนีฯ ยังอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยังขาดความ
เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ
กาลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่กระเตื้องขึ้นโดยดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ากว่าระดับ Base Line (เส้น 50)
มาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้ เห็ นว่าผู้ บริโ ภคยั งคงชะลอ
การใช้จ่ายเพราะความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจปัจจุบัน
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การบริโภคสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพ
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ผลจากการสารวจการใช้จ่ายของประชาชนในการ
บริโ ภคสิ นค้าอุปโภค-บริโภค ที่จาเป็นต่อ การครองชีพ
ในเดือนมกราคม 2559 มีค่า 53.2 ค่าดัชนีสูงกว่าเส้น
50 แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพอย่างต่อเนื่อง

ม.ค. 59 = 53.2
50

0
มค.50

มค.51

มค.52

มค.53 เมย.54 เมย.55 เม.ย.56 เม.ย.57 เม.ย.58

การวางแผนซื้อสินค้าคงทนต่างๆ ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า
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ขณะที่ ผ ลการส ารวจข้ อ มู ล การวางแผนใช้ จ่ า ย
ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า เพื่อซื้อสินค้าคงทนต่างๆ ได้แก่
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ตู้ เ ย็ น โทรทั ศ น์ รถยนต์ ข องผู้ บ ริ โ ภค
ประจาเดือนมกราคม 2559 ดัชนีอยู่ที่ 16.1 ซึ่งค่าดัชนียัง
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า แสดงให้เห็น ว่าความต้องการที่
จะซื้อสินค้าเหล่านี้ยังไม่กระเตื้องขึ้น

