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  กระทรวงพาณิชยเ์ปิดเผยถึงตวัเลขการส่งออกเดือนกนัยายนมีมูลค่า 18,816 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ปรบัตัวลดลงร้อย
ละ 5.51 เป็นการปรบัตวัลดลงของการส่งออกต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่9 ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง 9 เดือนแรก มีมูลค่า 
161,563 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4.98 ส่วนการน าเขา้เดอืนกนัยายนมีมูลค่า 16,022 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 26.20 ดุลการคา้ในเดอืนกนัยายนเกนิดุล 2,794 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ดุลการค้าในช่วง 9 เดือนแรกเกินดุล 7,758 
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ส าหรบัปจัจยัทีม่ส่ีงผลกระทบใหก้ารส่งออกของไทยหดตวัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงัไม่ฟ้ืนตัวและคู่ค้าหลกั
ชะลอค าสัง่ซือ้ โดยเฉพาะสหรฐัฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรกต็ามกระทรวงพาณิชย์ยงัคงเป้าหมายการส่งออกปีน้ีไว้ที่ลดลง
ร้อยละ 3 โดยประเมนิว่าในช่วง 3 เดอืนทีเ่หลอืของปีหากสามารถผลกัดนัการส่งออกได้ 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน จะท าให้
อตัราการขยายตวัของการส่งออกไทยปีน้ีปรบัตวัลดลงทีร่้อยละ 3.5 - 4 และคาดหวงัว่า การส่งออกจะกลบัมาเป็นบวกได้ช่วงต้นปีหน้า
จากแนวโน้มราคาน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งออกอื่นๆ และส านกัคาดการณ์เศรษฐกิจต่างๆ ส่วนใหญ่คาดว่า
การส่งออกในปีน้ีน่าจะปรบัตวัลดลงร้อยละ 5 สถานการณ์การท่องเทีย่วในเดือนกนัยายน 58 มีนักท่องเทีย่วต่างชาติจ านวน 2.03 
ล้านคน ขยายตวัรอ้ยละ 8.67 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของนกัท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลกั ส่งผลให้จ านวน
นกัท่องเทีย่วต่างชาติในช่วง 9 เดอืนแรกของปี (มกราคม-กนัยายน 2558) มจี านวน 22.14 ลา้นคน ขยายตัวถึงร้อยละ 27.78 จากช่วง
เดยีวกนัปีก่อนและมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วประมาณ 1.05 ลา้นลา้นบาท ขยายตัวร้อยละ 30.21 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ค่าเงิน
บาท ณ ส้ินสปัดาห์ (30 ตุลาคม 2558) อยู่ทีร่ะดบั 35.60 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกบัสปัดาห์ก่อน โดยช่วงต้น
สปัดาหค่์าเงินบาทปรบัตวัแขง็ขึน้จากสปัดาหก่์อนจากการประกาศปรบัลดอตัราดอกเบี้ยของประเทศจีนส่งผลใหค่้าเงินบาทปรับตัวแข็ง
ค่าขึน้ต่อเน่ืองจนถึงกลางสปัดาห ์และเริ่มปรบัตวัอ่อนค่าลงในช่วงปลายสปัดาหจ์ากการประกาศตวัเลขการคา้ระหว่างประเทศของไทยที่
เกนิดุลการคา้มากถึง 92,408.8 ลา้นบาท ส่งผลใหม้คีวามต้องการเงินดอลลาร์สหรฐัฯ เพิม่ขึน้กว่าปกติ 
  กรมสรรพากรเสนอให้กระทรวงคลงัออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท าบญัชีเดียว พร้อมเพิม่สิทธิประโยชน์
ด้านภาษีจงูใจเข้าระบบ คาดเสนอ ครม.ด่วนที่สุด ยนัไม่เอาผิดย้อนหลงัเป็นของขวญัปีใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัเผยอกี 2 สปัดาห ์สรุปมาตรการภาษีจูงใจเอกชนเร่งลงทุนในปีน้ีและปีหน้า พร้อมวอนเอกชนรายใหญ่ช่วยดึงเอสเอ็มอี
ใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั ซึง่กฎหมายดงักล่าวนอกจากจะช่วยรฐับาลในการเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีเงินไดแ้ลว้ ยงัเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัตวัของผู้กอบการเอสเอม็อเีอง เน่ืองจากการท าบญัชจีะท าใหผู้้ประกอบการทราบถึงศกัยภาพที่แท้จริง
ในธุรกจิตนซึง่จะมส่ีวนช่วยในการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยส่งออก ก.ย. ลดลง 5.51% ลดลงต่อเน่ืองเดือนท่ี 9 เหตุเศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟ้ืนตวั 

 นักท่องเท่ียวต่างชาติ ก.ย. เพ่ิมขึน้ 8.67% จากปีก่อน ส่งผล 9 เดือนแรกเพ่ิม 27.78% 

 ค่าเงินบาทสปัดาห์น้ีทรงตวัต่อเน่ืองจากสปัดาห์ก่อน  

 สรรพากรชงคลงัออกกฎหมายจงูใจ SMEs 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 26-30 ตุลาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 174  ประจ าวนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2558 

 พฤษภาคม 2557 
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ไดม้ากขึน้รษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เรยีกรอ้งให้สภาคองเกรสด าเนินการอนุมติั 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ ตลาดมุ่งใหค้วามสนใจกบัการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FOMC) ซึง่ผลการประชุมสรุปว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) มีมติให้คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่อ้ยละ 0-0.25 ต่อไป และอาจ
เป็นไปไดท้ีจ่ะท าการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยในการประชุมเดอืนธนัวาคม 2558 ขณะทีส่ านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ รายงานตวัเลข
จีดีพีเบื้องต้นของสหรฐัฯ ไตรมาส 3/2558 ขยายตวัรอ้ยละ 1.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ชะลอตวัลงจากไตรมาส 2/2558 
ทีข่ยายตวัร้อยละ 3.9 ผลจากภาคธุรกจิลดการลงทุนในสนิคา้คงคลงัลง ขณะทีก่ารบริโภคและการลงทุนยงัคงเติบโตได้ดี ด้านยูโรโซน
ดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนตุลาคม 2558 ปรบัตัวเพิม่ข้ึนมาอยู่ที ่
ระดบั 105.9 จากระดบั 105.6 ในเดอืนกนัยายน 2558 ซึง่เป็นระดบัสงูสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นคณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) มีมติคงอตัราดอกเบี้ยและคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายผ่อนคลายทาง
การเงินในระดบัปัจจบุนัต่อไป (80 ล้านล้านเยน)  

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่43.51 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากความกงัวลเรื่องอุปทานน ้ามนัล้นตลาด หลงัปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงัสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และค่าเงินดอลลาร์
สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (2-6 พฤศจิกายน 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจ าเดอืนตุลาคม 2558  
 ดชันีภาคการผลติของจีน 

 
 

 Fed คงอตัราดอกเบีย้ตามคาด 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 3/58 ขยายตวั 1.5% 

 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจยโูรโซน เดือน ต.ค. 58 ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 4 ปี 

 BOJ คงดอกเบีย้และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีระดบัเดิม 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลง จากความกงัวลเรือ่งอุปทานน ้ามนัล้นตลาด และค่าเงินสหรฐัฯ ท่ีแขง็ค่าขึน้ 

 


