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เศรษฐกิจโลกจะการขยายตัวมากขึน้ในปีนี ้
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USA Europe Japan China 

Global Prices 

ปัจจัยเส่ียงจากภายนอก 
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นโยบายของปธน.ทรัมพ์  
และความไม่แน่นอน 
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• How much & when public investment will 

take place 
• Impose higher or raise border tax on 

imported goods from China (against WTO 
rules) 

• Conflict with China 

 TO WATCH OUT !!! 

 Trump displays his strong intention to put 
“American First” policies to create more 
jobs in US and improve trade balance 

 Trump will try to show examples of 
achieved his campaigned policies, but 
unlikely to follow through all of them 

 

 
ON TRADE & INVESTMENT: 
• Withdraw from TPP; Negotiate bilateral trade; 

Improve trade balance with China 
• Persuade parts of large US companies to relocate 

back to US through threats and subsidies 
• Implement partially the US$1 trillion public 

investment plan (2017-2020) 
ON DOMESTIC POLICY 
• Cut businesses regulations 
• Reduce corporate & personal income taxes 
• Ease environmental restrictions, allowing greater oil 

production 
ON FOREIGN POLICY 
• Immigration restrictions 

Policies likely to be  
IMPLEMENTED THIS YEAR 



อัตราดอกเบีย้ของสหรัฐ  
และค่าเงนิดอลลาร์จะขึน้ 
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EU จะลด QE แต่ความผันผวนจะเพิ่มจาก 
BREXIT และการเลือกตัง้ในยุโรปปีนี ้



จีนยังคงปรับสมดุลเศรษฐกิจและจะโตช้าลง
โดยเงนิทุนยังคงไหลออกมาก 
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ญ่ีปุ่นจะลด QE และ 
ค่าเงนิเยนจะอ่อนลงจากปีที่แล้ว 
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ค่าเงนิบาทเป็นไปในทศิทางเดียวกับค่าเงนิใน
ภมูภิาค ซึ่งคาดว่าจะอ่อนลงเทยีบกับ US$  ปีนี ้



ราคาน า้มันจะเพิ่มในปีนี ้
เช่นเดียวกับราคายางและน า้ตาล 



ISSUES IMPLICATIONS FOR THAILAND 

ราคา 
• Inflation rise this year (BOT estimates 0.2% in 2016 & 1.5% in 2017) as global oil price rise by 20%  
• Rubber prices to rise by almost 25% adding income for rubber farmers 

WATCH OUT: How much will oil price rise 

ดอกเบีย้ 
• Thai interest rate may move up slightly as inflation rise & US rates rise  

WATCH OUT: Investments in US & growth of Thai economy 

การไหล
ของเงนิทนุ 

• Greater capital inflows into US compared to last year – less to emerging markets  
Capital flows in to stock and bond markets will continue to be volatile with each episode of uncertainties.  
WATCH OUT: Fed rate hike, new US Government’s policies, Brexit negotiations and news of Deutsche Bank 
            FDI from China as firms diversify investment from China in anticipation of new US trade policy 

อตัราแรก
เปลีย่น 

• Baht will depreciate in 2017 against US dollar and Yen, while appreciating against the Yuan, Pound and Euro 
    WATCH OUT: Exchange rates will be volatile, moving with news & capital flows 

การส่งออก 

• With recovery in US economy & prices, Thai exports to US should grow further in 2017 
• Slow down in exports to China could continue as China rebalances & Yuan depreciates.   
• Exports value could grow up to 3% this year (0.5% in 2016) 

WATCH OUT: US trade policy esp. with China 

ปัจจัยภายนอกที่ควรจับตามองในปีนี ้
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มูลค่าการส่งออกของไทย 
น่าจะขยายตัวได้ถงึ 3% ปีนี ้
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• Thai exports to most major markets 
have started to recover since August 
2016, particularly those to US, CLMV, 
China & Japan 

• Recovery in US & Japanese demand 
could support Thai exports growth this 
year 

• Export prices are also forecast to rise by 
2% this year (0.3% in 2016) 
• Prices of agricultural & 

manufactured exports have begun to 
rise since July 2016& should rise 
more this year with increases in oil 
and other commodity prices  



การส่งออกไทยจะได้ประโยชน์จาก 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและราคา 
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Source: Bank of Thailand, Trade Map with TDRI calculation 
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Government  
transfers 

Government  
investment 

Tourism 

Southern  
flood impact 

ปจัจยัภายในประเทศ 



โครงการสนับสนุนรายได้ของผู้มีรายได้น้อย ได้ช่วยเพิ่ม 
การบริโภคใน 2016Q4 & 2017Q1; และจะมีเพิ่มในปีนี ้
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การลงทุนภาครัฐจะช่วยเพิ่มจีดีพีปีนี ้0.6% 
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จะมีการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
คมนาคมปีละเกือบ 200,000 ล้านบาท (2560-2563) 
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โครงการรถไฟฟ้าในกทม. 
เร่ิมก่อสร้างแล้ว 
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การก่อสร้างรถไฟฟ้าในกมท. 
จะเสร็จภายในปี 2566  
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2023 



สายสีเขียว เหลือง และชมพ ูมีโอกาสที่จะมีค่าตั๋ว
เข้าสู่ใจกลางกทม.ถูกว่าสายอื่น 
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รถไฟทางคู่เร่ิมก่อสร้างแล้ว 
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เส้นทางมอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด 
เร่ิมก่อสร้างแล้ว 
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รถไฟความเร็วสูง 
จะยังไม่เร่ิมก่อสร้างในปีนี ้
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รายได้จากการท่องเที่ยวจะ 
คงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในปีนี ้
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ความเสียหายจากน า้ท่วมภาคใต้ 
ราว 0.13% ของจีดีพ ี
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เศรษฐกิจไทยปีนีน่้าจะโตได้ 3.3-3.5%  
(3.2% ในปี 2559) 
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 Global economic growth will accelerate in 2017, led by the US and 
emerging markets 

 Global monetary policy will be more tightened; 

• Interest rates in the US will rise more aggressively than in the 
past two years 

• EU and Japan will taper their QEs 

 Commodity prices will rise; Oil prices could rise by >20% this year 

 Volatility is likely to be greater than last year, stemming mainly from 
new US government policies, Brexit, & elections in EU 

 Thai exports will benefit from growth in US, while public investment, 
government handouts, rise in rubber prices, and tourism will 
support growth this year 

 Flooding in the South has shaven off growth in the beginning of the 
year by around 0.1%;  while rise in oil prices this year will raise 
inflation, leading to possible policy rate hike 

 Thailand’s real GDP growth this year could reach 3.5% (3.2% in 2016) 

สรุป 
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THANK YOU 
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APPENDIX 
 



Top 20 Thai Exports 


