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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 130 ประจาวันที่ 29 ธันวาคม 2557
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 พาณิ ชย์ เผยส่งออก พ.ย. ลดลง 1% คงขยายตัวปี หน้ า 4%
 สศก. คาดภาวะเศรฐกกิ จการเกฐรรปี 58 โร 2-3%
 ส.อ.ท. เผยดัชนี เชือ่ มั ่นอุรฯ พ.ย. อยู่ทีร่ ะดับ 89.7 เพิม่ ขึ้นจากเดือนทีผ่ ่านมา
 ศูนย์พยากรณ์เศรฐกกิ จและธุรกิ จ เผยผลปี ใหม่เงินสะพัด 1.17 แสนล้านบาท สูดสุดนับรัง้ แร่ปี 2550
 ส.อ.ท. ยอมรับยอดขายรถยนร์ปี 57 รา่ 9 แสนคัน เหรุเศรฐกกิ จชะลอรัวและสิ้นสุดโครงการรถคันแรก
พาณิ ชย์ เผยการส่งออกไทยเดือ นพฤศจิ ก ายน 2557 มีมูลค่า 18,568 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อ ยละ 1 เที ยบกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี มีมลู ค่า 209,188 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 0.42 โดยการส่ง ออก
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงร้อยละ 8.5 ส่วนการส่ง ออกสินค้าอุต สาหกรรมขยายตัวร้อยละ
2.7 โดยในเดือนพฤศจิกายนการส่งออกปรับตัวในทิศทางทีล่ ดลงในแทบทุกตลาด ตลาดส่ง ออกตลาดหลักลดลงร้อยละ 4.3 โดยญี่ปุ่น
ลดลงร้อยละ 10.7 สหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 5.2 ตลาดศักยภาพสูงลดลงร้อยละ 0.2 โดยจีนลดลงร้อยละ 18.7 อินเดียลดลงร้อยละ 0.1
ตลาดศักยภาพระดับรองลดลงร้อยละ 0.6 โดยตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 7.5 กลุ่ม CIS (รวมรัสเซีย) ลดลงร้อยละ 14.6 ละตินอเมริกา
ลดลงร้อยละ 15.4 แอฟริกาลดลงร้อยละ 0.5 ขณะที่ต ลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวร้อยละ 2.7 อาเซียนขยายตัวร้อยละ 9 ออสเตรเลีย
ขยายตัวร้อยละ 20.2 สาเหตุทกี่ ารส่งออกปรับตัวลดลงเป็ นผลจากการส่งออกน้ามันทีม่ มี ูลค่าลดลงตามราคาน้ามันในตลาดโลกที่ลดลง
และการส่งออกสินค้าหลายรายการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะยางพารา ขณะทีเ่ ศรษฐกิจญี่ปุ่นและยุโรปยังคงเปราะบาง ซึง่ หากการส่ง ออก
ในเดือนธันวาคมมีมลู ค่าไม่ถึง 19,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะทาให้การส่งออกทังปี
้ 2557 ติดลบ โดยกระทรวงพาณิชย์ยงั คงเป้ าส่ง ออก
ปี หน้า ขยายตัวร้อยละ 4 แม้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป็ นไปอย่างล่าช้าและการหมดสิทธิป ระโยชน์สิทธิพิเ ศษทางภาษี
ศุลกากร (จีเอสพี) จากสหภาพยุโรปก็ตาม สานักงานเศรฐกกิ จการเกฐรร (สศก.) เปิ ดเผยแนวโน้ มเศรฐกกิ จการเกฐรรปี 2558
คาดว่าจะขยายรัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2-3 โดยสาขาการผลิตทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ สาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2-3.2 สาขา
ปศุสตั ว์ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 สาหรับสาขาประมงคาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็ นบวกได้หลังจากทีห่ ดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี โดย
ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1-2 และสาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 ส่วนสาขาบริการทางการเกษตรหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ
2-3 แต่อย่างไรก็ตามการผลิตทางการเกษตรในปี 2558 ยังมีความเสีย่ งอย่างมากจากภาวะภัยแล้ง ซึง่ เริ่มส่งสัญญาณตัง้ แต่ปลายปี 2557
ทีป่ ริมาณน้าในเขื่อนหลักมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง สภาอุรสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยผลการ
สารวจดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุรสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ทีร่ ะดับ 89.7 ปรับรัวเพิม่ ขึ้นจาก 87.5 ในเดื อ นรุลาคม
จากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ องค์ประกอบด้านยอดคาสั ่งซือ้ โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ ถือเป็ นการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 2 สะท้อนถึงผู้ประกอบการมีความเชื่อมั ่นเพิ่มขึ้น ขณะที่ดชั นีความเชื่ อมั ่น
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ทรี่ ะดับ 106.1 เพิม่ ขึน้ จาก 105.6 ในเดือนตุลาคม จากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ค่าดัชนีความเชื่อมั ่นในแทบทุก
องค์ประกอบ โดยการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นเป็ นผลมาจากยอดขายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในหลายกลุ่มอุต สาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแฟชั ่นจากการจัดกิจ กรรมส่ง เสริมการขายในช่วงปลายปี รวมถึง
ผู้ประกอบการส่งออกมองว่าการส่งออกมีทศิ ทางดีขนึ้ ประกอบกับราคาน้ามันในประเทศทีป่ รับตัวลดลงต่อเนื่องส่ง ผลให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง
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ศูนย์พยากรณ์เศรฐกกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสารวจความคิ ดเห็นปี ใหม่เงิ นสะพัด 117,000
ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี ที่ผ่ านมา โดยพฤติกรรมการใช้จ่ ายส่วนใหญ่ ร้อยละ 30 จะเป็ นการใช้จ่ ายด้านการท่องเที่ยว
รองลงมาเป็ นการซือ้ สินค้าฟุม่ เฟือย ซือ้ สินค้าคงทน และการเลีย้ งสังสรรค์ ขณะที่สิ่ง ที่น่าเป็ นห่วงในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ได้แก่ การเกิด
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน ปญั หาการจราจร ซึง่ ในปี นี้ถือเป็ นปี ทมี่ กี ารใช้จ่ายมากทีส่ ุดนับจากปี 2550 อันเป็ นผลจากนโยบายภาครัฐที่ช่วย
กระตุ้นการท่องเทีย่ ว ทังการเพิ
้
ม่ วันหยุดให้ยาวนานขึน้ การให้นาค่าใช้จ่ายจากการท่องเทีย่ วมาลดหย่อนภาษี และการเร่งเบิกจ่ายเงินให้
ชาวนา ทาให้มเี ม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึน้ และการจัดงานลดราคาสินค้าช่วงปี ใหม่ของรัฐบาล ประกอบกับ ราคาน้ามันที่ ป รับ ตัวลดลง
ต่อเนื่อง สภาอุรสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยอมรับว่ายอดจาหน่ ายรถยนร์ภายในประเทศปี 2557 ไม่ถึง 9 แสนคัน
รามทีเ่ คยรัง้ เป้ าหมายไว้ เนื่องจากยอดจาหน่ายในเดือนพฤศจิกายนและแนวโน้มของเดือนธันวาคมปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับ ปี ที่
ผ่านมา โดยเป็ นผลจากโครงการรถคันแรกหมดลงและแรงซือ้ ของประชาชนทีล่ ดต่าตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว คาดปี 2558 ยอดขาย
รถยนต์ในประเทศจะเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 5-10 จากนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนที่จ ะมีเ ม็ด
เงินเข้ามาในระบบ และราคาน้ามันทีป่ รับลดลงก็จะมีส่วนสาคัญทีท่ าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ รถยนต์ได้เพิม่ ขึน้ อีกทังค่
้ ายรถยนต์มีการจัด
แคมเปญทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพิม่ มากขึน้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 3/57 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี
 ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ธ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ ม.ค. 50
 นายกฯ ญี่ปุ่น วอนภาคธุรกิ จขึน้ ค่าจ้างหวังกระตุ้นเศรษฐกิ จ
 ราคาน้ามันมีความผันผวน จากการซือ้ ขายทากาไรและอุปทานน้ามันที่ล้นตลาด
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยงั ถูกขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจ สหรัฐฯ เป็ นหลัก ที่ยงั มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่ อเนื่องสานักวิเ คราะห์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกาศตัวเลขจีดีพีสหรักฯ ไรรมาส 3/2557 ครังที
้ ่ 3 ขยายรัวร้อยละ 5.0 เพิม่ ขึน้ จากทีเ่ คยประกาศไว้ครัง้ ทีส่ องว่า
ขยายตัวร้อยละ 3.9 ถือเป็ นการขยายตัวสูงทีส่ ุดในรอบ 11 ปี (ตัง้ แต่ไตรมาส 3/2546) เป็ นผลมาจากการจ้างงานทีด่ ขี นึ้ ซึง่ ช่วยสนับสนุน
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ประกอบกับดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคสหรักฯ ที จ่ ดั ทาโดยรอยเรอร์และมหาวิ ทยาลัยมิ ชิแกนเดือ น
ธันวาคม 2557 ปรับรัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ที ่ 93.6 จากระดับ 88.8 ในเดือนพฤศจิกายน ถือเป็ นระดับทีส่ งู ทีส่ ุดนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2550
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจีดพี ไี ตรมาส 3/2557 หดตัวต่อเนื่อง 2 ไตรมาส ตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2557 หรือ
ภายหลังจากการขึน้ ภาษีการบริโภคจากร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 8 ส่งผลให้นายกรักมนรรีของญีป่ ุ่ นเรียกร้อ งให้ ภาคธุรกิ จขึ้นค่าจ้าง
เพือ่ ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน ตามทีไ่ ด้มกี ารตกลงกันไว้ โดยหวังว่าการปรับขึน้ ค่าจ้างจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจได้
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี มีความผันผวนและปรับรัวเพิม่ ขึ้นเล็กน้ อย โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 57.16 เหรียญสหรักฯ
ร่อบาร์เรล หลังนักลงทุนพากันเข้ามาซือ้ ขายทากาไรในตลาดน้ามันอีกครัง้ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ที่ป รับ ตัวดีขึ้น ได้แก่ จีดีพี
ไตรมาส 3/2557 และดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภค อย่างไรก็ตามตลาดมีความกังวลเกีย่ วกับอุปทานน้ามันที่ยงั ล้นตลาด และการประกาศ
ของกลุ่ม OPEC ว่าจะไม่ลดกาลังการผลิตลงไม่ว่าราคาจะปรับลดลงไปทีร่ ะดับใดก็ตาม รวมถึงปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ทีป่ รับตัว
เพิม่ ขึน้ 7.3 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 387 ล้านบาร์เรล สวนทางกับทีค่ าดการณ์ไว้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 ธันวาคม-2มกราคม 2557)
 ดัชนี ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนธันวาคมจาก Conference Board
 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน
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