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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ช่วงวันที่ 29 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2559

ปีที่ 4 ฉบับที่ 192 ประจาวันที่ 7 มีนาคม 2559
พฤษภาคม 2557








ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคลดลงเป็นเดือนที่ 2 จากความกังวลจากภัยแล้ง
ม.หอการค้า ชี้ภัยแล้งกระทบจีดพี ี 0.7%
MPI ม.ค.หดตัว 3.3% ต่าสุดรอบ 14 เดือน
พาณิชย์ เผย ก.พ.59 CPI หดตัวร้อยละ -0.50, Core CPI ขยายตัวร้อยละ 0.68
สศก. คาดปีนี้ส่อแล้งถึง มิ.ย.ความเสียหายอาจสูงถึง 6.2 หมื่นล้านบาท
รมว.เกษตรฯ ยอมรับแก้ปมราคายางตกต่าทาได้ยาก ยันเดินหน้าแผนพัฒนา 3 ระยะ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวม เดือน ก.พ.
59 อยู่ที่ระดับ 63.5 จุด ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะภัยแล้ง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิ จ จี น และการหดตั ว ของการส่ ง ออก และประเมิ น ผลกระทบจากปั ญ หาภั ย แล้ งเบื้ อ งต้ น สร้ า งความเสี ย หายแก่ ภ าคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว รวมเป็นมูลค่า 70,000 -100,000 ล้านบาทและกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 0.5-0.7%
ของจีดีพี แบ่งเป็นความเสียหายของภาคการเกษตรและเกษตรกรสูญเสียรายได้ 50,000 -70,000 ล้านบาท และในส่วนของภาคอุตสาหกรรม
การบริการ และท่องเที่ยว 10,000-30,000 ล้านบาท สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI)
เดือนมกราคม 2559 หดตัวร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ระดับ 107.5 ต่่าสุดในรอบ 14 เดือน เป็นผลจากการผลิตที่ลดลงใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบยานยนต์เหล็ก และเสื้อผ้าส่าเร็จรูป ก่อนหน้านี้ สศอ. คาดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน
ปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 2.0 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในปี 2558 โดยจะได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมให้มีการผลิตและการ
ลงทุนมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ.59 อยู่ที่ 105.62 หดตัวร้อยละ -0.50 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.58
และหากเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ม.ค.59) ขยายตัวร้อยละ 0.15 มีผลให้ CPI เฉลี่ยช่วง 2 เดือนแรก หดตัวร้อยละ -0.52 ขณะที่ดัชนีราคา
ผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ในเดือน ก.พ.59 อยู่ที่ 106.37 ขยายตัวร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 58 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์
เศรษฐกิจการเกษตร ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มีโอกาสยาวถึงกลางปีนี้ หรือราวเดือนมิถุนายน
พร้อมประเมินความเสียหายจากภัยแล้งในปีนี้ประมาณ 62,000 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงเพิ่มขึ้น ขณะนี้
ปริมาณน้่าต้นทุนยังเพียงพอส่าหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน แต่ต้องใช้อย่า งประหยัด ส่วนการท่าเกษตรคงไม่เพียงพอที่จะรองรับได้ทุกพื้นที่
ซึ่งรัฐบาลต้องด่าเนินมาตรการบริหารจัดการน้่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยใช้กลไกจัดการตามความต้องการการใช้น้่า รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราว่า ขณะนี้ได้วางแผนการพัฒนายางพาราของประเทศไว้ 3 ระยะ ซึ่งแผนระยะสั้น
เฉพาะหน้าที่ยังคงต้องด่าเนินการ คือ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้พออยู่ได้ก่อน ทั้งโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท
หรือสนับสนุนเงินกู้เพื่อสร้างอาชีพเสริมในสวนยางแผนระยะกลาง ได้แก่ การลดปริมาณพื้นที่ปลู กยางลงและแผนระยะยาวคือ ส่งเสริมให้เกิด
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โรงงานแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มสัดส่วนงานวิจัยที่เอายางพารามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สดุ รวมทั้งต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าเรา
จะพัฒนาวิจัยยางพาราให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศในอนาคตไปทั่วโลก

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐฯ (GDP) ครั้งที่ 2 สาหรับไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ขยายตัว
1.0% (q-o-q: annual rate)
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงสูร่ ะดับ 91.7
 ยอดค้าปลีกในยูโรโซนในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน
 G 20 เตือนเศรษฐกิจโลกเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ มองว่าว่า ความเสี่ยงขาลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีเพิ่มขึน้
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า ตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ครั้งที่ 2 ส่าหรับไตรมาส 4 ของปี
ที่แล้ว ขยายตัว 1.0% (q-o-q: annual rate) เพิ่มขึ้นจากตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 0.7% แต่ชะลอจาก 2.0% ในไตรมาส 3 มหาวิทยาลัยมิชิแกน
รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงสู่ระดับ 91.7 จากระดับ 92 ในเดือนมกราคม ยอดค้าปลีกในยูโรโซน
ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนการเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร และ การ
ปรับตัวขึ้นของอาหารและเครื่องดื่ม รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ชาติ หรื อ "จี20" เตือน
เศรษฐกิจทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น ชี้จ่าเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทุกอย่าง เพื่อรักษาการเติบโต พร้อมให้ค่ามั่นเร่งยกเครื่องเศรษฐกิจ
ตามที่เคยพูดกันไว้มานานแล้ว แถลงการณ์ร่วมหลังเสร็จสิ้นการประชุม ณ วันที่ 27 ก.พ. 59 ระบุว่า ความเสี่ยงด้านขาลง และความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกก่าลังเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จาก ความผันผวนในกระแสเงินทุน ราคาโภคภัณฑ์ที่ร่วงลง และความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรป หรืออียู ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท่าให้ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะต้องมีการ
น่าเครื่องมือด้านนโยบายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน งบประมาณ และโครงสร้าง เข้ามาใช้ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง
ส่งเสริมการลงทุน และรับประกันถึงเสถียรภาพของตลาดการเงิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวในการประชุมที่จัดขึ้นโดยธนาคาร
กลางจีนและ Fed สาขานิวยอร์กว่า ความเสี่ยงขาลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีเพิ่มขึ้น แม้ว่าในปี 59 จะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 2 ซึ่งเพียงพอที่จะผลักดันให้อัตราการว่างงานลดลงและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มเข้าสู่เป้าหมายร้อยละ 2 แต่ความมั่นใจเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ดังกล่าวได้ลดน้อยลง โดยเห็นว่าในขณะนี้ ความเสี่ยงขาลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อมีเพิ่มขึ้น และกล่าวเตือนว่า
การชะลอตัวลงอย่างมากของเศรษฐกิจทั่วโลก แรงเทขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ช่วงต้นปี และการทรุดตั วลงของราคาน้่ามัน อาจส่งผลให้การ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เป็นไปช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 มีนาคม 2559)
 สหรัฐ : สินเชื่อผู้บริโภคเดือนม.ค./สต็อกสินค้าและยอดค้าส่งเดือนม.ค./จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์
 ญี่ปุ่น : ประกาศดัชนีชี้น่าเศรษฐกิจเดือนม.ค./ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2558/ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคเดือนก.พ./ดุลการค้าเดือนม.ค.
 เยอรมัน : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค./ดุลการค้าเดือนม.ค.
 จีน : ดุลการค้าเดือนก.พ./ดัชนีราคาผู้ผลิต/ดัชนีราคาผู้บริโภค/ยอดปล่อยเงินกู้ใหม่เดือนก.พ.
 อียู : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 4/2558 - 2  อังกฤษ : การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.

