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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 178 ประจาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
พฤษภาคม 2557







ช่วงวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558

ภาวะเศรษฐกิจสาคัญในรอบสัปดาห์

สศค. มั่นใจไตรมาส 4 โตดี ร้อยละ 2.9 คาดปี 59 GDP ขยายตัว 3.8%
ส่งออกเดือนตุลาคม ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.11 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10
ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม อยู่ที่ระดับ 84.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
ดัชนีสินค้าเกษตรเดือนตุลาคมลดลง เผย ยาง-สุกร-ไก่เนื้อ-ไข่ไก่ ราคาปรับตัวลง
กรมภาษีฝืดหนักเก็บต่ากว่าเป้าหมาย

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังคำดไตรมำส 4 โตดีสุดในรอบปี คำดปี 59 โต 3.8% เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานหลายด้านที่
เข้ามาเสริม โดยเฉพาะเรื่องงบการลงทุนในปี 59 ที่สูงถึง 5.4 แสนล้านบาท และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 58 นี้จะโตไม่ต่ากว่า 2.8% ในส่วน
กำรส่งออกกระทรวงพำณิชย์เผยตัวส่งออกเดือนตุลำคมมีมูลค่ำ 18,556.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.11
ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน ส่งผลให้ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกมีมูลค่า 180,129 ล้านเหรียญ ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 5.32 โดยการส่งออกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังเปราะบาง ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกที่
ยังคงตกต่่า อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ประเทศคู่ค้ายังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สูง สินค้าเกษตรราคาตกต่่า โดยคาดว่า
ตัวเลขการส่งออกในปี 2559 จะกลับมาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงระดมก่าลังวางแนวทางลดอุปสรรคการค้า
รวมถึงการเร่งโรดโชว์เพื่อรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นของ
ภำคอุตสำหกรรมเดือนตุลำคม อยู่ที่ระดับ 84.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนกันยำยน โดยค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เป็นผลจากองค์ประกอบด้านยอดค่าสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุน
ประกอบการ และผลประกอบการที่ ป รับ ตั วในทิ ศทางที่ ดี ขึ้น ส่าหรับ มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จของภาครัฐที่ ออกมาอย่างต่อ เนื่ อ ง
ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าที่ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นอยู่ที่ระดับ 103.4 เพิ่มขึ้นจาก 102.6 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลในระดับสูงได้แก่ความกัง วล
ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยน สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เผยดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรเดือนตุลำคม
2558 ลดลงร้อยละ 0.66 เมื่อเทียบกับ เดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำ โดยยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาปรับตัวลง ส่วนดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 4.76 โดยเฉพาะ
ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และปาล์มน้่ามัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง
ที่ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง สศค. เผยผลกำรจัดเก็บรำยได้เดือน ต.ค. 58 ซึ่ งเป็ นเดือนแรกของ
ปีงบประมำณ 59 รัฐบำลจัดเก็บรำยได้สุทธิ 165,304 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 1,212 ล้ำนบำท หรือ 0.7% โดยการ
จัดเก็บรายได้ของ 3 กรมจัดเก็บภาษี ต่่ากว่าเป้าหมาย 5,177 ล้านบาท หรือ 3.2% ขณะที่รัฐวิสาหกิจออกอาการน่าส่ง ต่่ากว่าเป้าหมาย
21.8% แต่ ยั ง มี สั ญ ญาณของการขยายตั ว ของการบริ โ ภคสะท้ อ นให้ เห็ น จากการขยายตั ว ของภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จากการบริ โ ภค
ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนจากโครงการลงทุนขนาดเล็ก ของ
รัฐบาล หรือ มาตรการสนับ สนุน ให้ SMEs มี โอกาสเข้ าถึ งแหล่งเงิน ทุน ดอกเบี้ย ต่่า หรือการสนับ สนุ นการลงทุน และการละเว้นและ
ลดหย่อนภาษีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว
จะมีผลกลับมาสู่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในปีงบประมาณใหม่
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เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์
 ตัวเลข GDP ของประเทศสหรัฐ โดยในไตรมาส 3/2558 ครั้งที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 2.1
 ดั ช นี ผู้ จั ด การฝ่ า ยจั ด ซื้ อ (Composite PMI) รวมภาคการผลิ ต และบริ ก ารเบื้ อ งต้ น ของยู โรโซนในเดื อ น
พฤศจิกายน2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 54.4
 จีนจะบรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในปีนี้
 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นเลล็กน้อย จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการแข็งค่าของ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เศรษฐกิ
จโลกในสัปดาห์ ที่ผ่านมา ได้รับข่าวดีจากกำรประกำศตัวเลข GDP ของประเทศสหรัฐ โดยในไตรมำส 3/2558

ครั้งที่ 2 ขยำยตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับ รายไตรมาส ซึ่งดีกว่าที่เคยประกาศไว้ในครั้งแรกที่ร้อยละ 1.5 แต่ต่ากว่าร้อยละ 3.9 ใน
ไตรมาส 2/2558 ผลจากการใช้จ่ายผู้บริโภคและการจ้างงานที่เพิ่ มสูงขึ้ น รวมถึงการเพิ่ มขึ้นของสต๊อกสิน ค้าคงคลังในภาคเอกชน
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซน Markit Economics รำยงำนดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (Composite PMI) รวมภำคกำรผลิตและ
บริกำรเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกำยน2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 54.4 จากระดับ 53.3 ในเดือนตุลาคม 2558
ถือเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 54 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 4/2558 ด้านเศรษฐกิจจีน นำยกรัฐมนตรีหลีเ่ ค่อเฉียง
กล่ำวว่ำจีนจะบรรลุเป้ำหมำยกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในปีนี้ และเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาอัตราการ
ขยายตัวที่สมเหตุสมผลในระยะกลางถึงระยะยาว
ส่าหรับ รำคำน้ ำมันในสัปดำห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 39.94 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามราคาน้่ามันยังคงได้รับแรงกดดัน
จากอุปทานน้่ามันดิบโลกที่ล้นตลาด และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2558)
 ผลการประชุมของ ECB ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ เกี่ยวกับการด่าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 ประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของจีน สหรัฐ อังกฤษ และอียู
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