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     เศรษฐกิจของอิสราเอลในไตรมาสแรกของปี 2017 ไม่โตเท่าที่คาดหวัง 
  
         ศูนย์สถิติแห่งชาติรัฐอิสราเอลรายงานข้อมูลว่าเศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลเติบโตในอัตราที่ไม่
น่าพอใจนักที่ร้อยละ 1.4 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2017 โดยที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐ
อิสราเอลในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2016 อยู่ที่ระดับร้อยละ 4.1 และร้อยละ 4.7 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลมีอัตราการเติบโตไม่มากในช่วงไตร
มาสที่ 1 ของปี 2017 คือการลดลงอย่างมากของการซื้อยานพาหนะของรัฐอิสราเอลจากต่างประเทศ ทั้งนี้ 
หากไม่นับปัจจัยทางด้านการน าเข้ายานพาหนะที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญดังกล่าว อัตราการเติบโตของ GDP 
จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2017 

 
 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้เพ่ิมตัวเลขคาดการณ์ของอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลในปี 2017 จากเดิมในระดับร้อยละ 2.8 มาเป็นร้อยละ 3.4 เนื่องจากข้อมูลการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ดีขึ้น นอกจากนี้ ตัวเลขมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของรัฐ
อิสราเอลในไตรมาสแรกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของการบริโภคภาคครัวเรือน 

 

                                                    ฉบับที ่50 :  เดือนกรกฎาคม 2560 (24 – 28 กรกฎาคม 2560) 

 



 
  

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงาน     
  ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดใดท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 

  
  2 | P a g e  

      
 Weekly  Press  Release  from  Tel Aviv,  Israel. 

 ข่าวเด่นรายสัปดาห์        --      ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ   ณ   กรุงเทลอาวฟี   รัฐอสิราเอล 
 

ลดลงร้อยละ 1.1 และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลท าให้มีการ
น าเข้ายานพาหนะลดลง 

  ค่าเงินเชคเกลอ่อนค่าลดลงอย่างมาก กับภาวะดัชนีราคาผู้บริโภคของรัฐอิสราเอลลดลง
กว่าที่คาดการณ์ 

  ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้ระบุว่าค่าเงินสกุลเชคเกลได้อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลยูโรในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคลดต่ าลงร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเชคเกลต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.69 อยู่ที่ระดับ 3.5695        
เชคเกล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเชคเกลต่อเงินสกุลยูโร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.32 อยู่ที่ระดับ 4.118 เชคเกล ต่อ 1 ยูโร ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้ก าหนดค่าตัวแทนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลเชคเกลและ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ที่ระดับ 3.545 เชคเกล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 0.198 
และก าหนดค่าตัวแทนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลเชคเกลและเงินสกุลยูโร ไว้ที่ระดับ 4.0764     
เชคเกล ต่อ 1 ยูโร ซึ่งถือว่าเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 0.669 

  ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) ในเดือนมิถุนายน 2017 ลดลง       
ร้อยละ 0.7 โดยที่ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้เคยคาดการณ์การลดลงของ CPI ในอัตราเพียงร้อยละ 
0.2 ทั้งนี้ ในปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของรัฐอิสราเอลอยู่ที่ระดับร้อยละ -0.2 โดยที่ราคาของผลไม้สดในตลาด
ทั่วไปลดลงร้อยละ 1.1 และราคาน้ าลดลงร้อยละ 14.5 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบราคาของบ้านและทีอ่ยู่
อาศัยระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2017 กับในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน 2017 
พบว่าดัชนรีาคาบ้านและที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยทีร่ะดับร้อยละ 0.1 ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลระบุ
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีอาจต่ ากว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของอัตรา
ค่าจา้ง ภาวะเศรษฐกิจของโลกทีป่รับตัวดีขึ้น และอัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบให้
ภาวะเงินเฟ้อของรฐัอิสราเอลปรบัตัวสูงขึน้ด้วย  
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แหล่งข้อมูลจาก : Globes Newspaper  21/07/60 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
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