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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 132 ประจาวันที่ 12 มกราคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 5-9 มกราคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

พาณิ ชย์เผยเงินเฟ้ อ ธ.ค. 57 ต่าสุดรอบ 62 เดือน ส่งผลเงิ นเฟ้ อทัง้ ปี 57 ต่ากว่าเป้ า
ศูนย์พยากรณ์เผยดัชนี ความเชื่อมั ่นผู้บริโภค ธ.ค. 57 สูงสุดรอบ 18 เดือน
สมาคมผู้ส่งออกข้าวลุ้นปี 58 ไทยส่งออกข้าวแตะ 12 ล้านตัน
คลังเซ็งลงทุนภาครัฐยังอืด Q1 ปี งบประมาณ 58 เบิกจ่ายงบได้เพียง 9%

กระทรวงพาณิ ชย์ รายงานดัชนี ราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2557 อยู่ทีร่ ะดับ 106.65 เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ 0.60 จากช่ว ง
เดียวกันของปี ทีผ่ ่านมา อยู่ในระดับตา่ ทีส่ ดุ ในรอบ 62 เดือนนับจากเดือนตุลาคม 2552 ที่เ งินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ส่ง ผลให้
เงินเฟ้อตลอดทังปี
้ 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.89 ต่ ากว่ากรอบเงินเฟ้อที่ต งั ้ ไว้ที่ร้อยละ 2.0-2.8 โดยเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมที่ป รับ ตัว
เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีช่ ะลอตัวลงเนื่องจากราคาน้ามันเชือ้ เพลิงขายปลีกภายในประเทศปรับตัวลดลงตามราคาน้ามันในตลาดโลกทีล่ ดลง และ
ยังมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศของรัฐบาล ขณะทีส่ นิ ค้าสาคัญ เช่น เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ผัก และผลไม้ มีร าคาปรับ ตัว
ลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2558 น่ าจะขยายตัวในระดับ ที่ไม่สูง นักแต่
น่าจะอยู่ในระดับทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ทผี่ ่านมา ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยดัชนี
ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมทีผ่ ่านมาอยู่ที ่ 81.1 สูงสุดในรอบ 18 เดือ นหลังราคาน้ ามันปรับลดลง เพิ่มขึ้นระดับ 79.4
ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นการปรับตัวขึน้ ของดัชนีความเชื่อมั ่นในทุกๆ ด้าน โดยดัชนีความเชื่อมั ่นต่อเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ที่ร ะดับ 70.5
เพิม่ ขึน้ จากระดับ 68.8 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับโอกาสการหางานทาอยู่ที่ร ะดับ 74.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 73.1 และดัชนีความเชื่อมั ่น
เกีย่ วกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 98.3 เพิม่ ขึน้ จาก 96.3 ในเดือนก่อนหน้า โดยมีป จั จัยบวกจากคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัต รา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ทรี่ ้อยละ 2.0 ระดับราคาน้ามันขายปลีกในประเทศปรับ ตัวลดลง การจัดงานลดราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าทั ่วประเทศช่วยทาให้เกิดการตื่นตัวในการจับจ่ายใช้สอย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าการ
ส่งออกข้าวไทยในปี 2557 จะส่งออกได้ถึง 10.5 ล้านตัน และปี 2558 คาดว่าการส่งออกข้าวจะเติ บโตต่ อ เนื ่อ ง โดยคาดว่าจะ
ส่งออกได้ 10-12 ล้านตัน โดยการส่งออกข้าวในปี 2557 คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1.7 แสนล้านบาท จากการที่ร ัฐบาลเร่ ง ผลักดันการ
ระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลการส่งออกข้าวของไทย 11 เดือนของปี 2557 สามารถส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 10.2 ล้านตัน
ซึง่ เป้าหมายการส่งออกตลอดทังปี
้ 2557 ที่ 10.5 ล้านตันคงเป็ นไปได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามในปี 2558 ปญั หาภัยแล้ง ที่จ ะรุ นแรงมาก
อาจส่งผลให้การปลูกข้าวนาปรังทีจ่ ะมีผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี้สถานการณ์ราคาน้ามันทีม่ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็จะเป็ นอีกปจั จัยทีต่ ้องจับตามองว่าจะกระทบการส่งออกข้าวไทยมากน้อยเพียงแต่ใด โดยเฉพาะตลาดไนจีเรียทีเ่ ป็ นตลาดข้าวนึ่ง ขนาด
ใหญ่ของไทย ซึง่ มีรายได้กว่าร้อยละ 90 มาจากการส่งออกน้ามัน ก็อาจจะส่งกระทบกาลังซือ้ ข้าวนึ่งจากไทยลดลงก็เป็ นได้
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยการเบิ ก จ่ายงบประมาณปี 2558 ในช่ว งไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) มีก าร
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2.57 ล้านล้านบาท แต่เบิกจ่ายได้จริงเพียง 7.66 แสนล้านบาท คิ ดเป็ นร้อ ยละ 29.76 ทัง้ นี้การ
เบิกจ่ายแบ่ ง เป็ นงบประจ า 2.13 ล้านล้านบาท เบิกจ่ ายได้ 7.25 แสนล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.03 งบลงทุน 4.44 แสนล้านบาท
เบิกจ่ายได้ 4.12 หมื่นล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.29 การเบิกจ่ายงบลงทุนทีย่ งั ช้าเนื่องจากมีการตัง้ เป้าเบิกจ่ายไว้สงู ถึงร้อยละ 20-30 ใน
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ไตรมาสแรกตามนโยบายเร่ ง รัดการเบิกจ่ ายของรัฐ บาล แต่ อาจจะยัง ไม่จ าเป็ นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติมเนื่องจาก
มาตรการทีอ่ อกไปคาดว่าน่าจะเห็นผลในไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2558) การเบิกจ่ายงบทุนของภาครัฐยังคงเป็ นปจั จัยสาคัญที่ทงั ้
ภาครัฐและภาคเอกชนเห็นว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้ รวมทัง้ มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน
ผ่านสถาบันการเงินของภาครัฐ โดยเฉพาะการให้สนิ เชื่อแก่ SMEs ตลอดจนโครงการลงทุนของภาครัฐ ซึง่ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามขันตอน
้
ดังนัน้ เม็ดเงินทีจ่ ะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจึงน่าจะเห็นผลหลังไตรมาสที่ 2 ของปี งบประมาณ 2558 ไปแล้ว

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลง 4,000 ราย
การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ธ.ค. ส่งสัญญาณดีจานวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง
เงินเฟ้ อยูโรโซนติ ดลบครังแรกรอบ
้
5 ปี ครึง่
ราคาน้ามันอยู่ในระดับต่าว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ครังแรกในรอบ
้
5 ปี


เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยงั ถูกขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีย่ งั มีแนวโน้มขยายตัวได้ดอี ย่างต่อเนื่องตามภาวะการจ้างงานที่
ดีขนึ้ กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ รายงานจานวนผู้ยนื ่ ขอรับสวัสดิการว่างงานในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์มีจานวนลดลง 4,000 ราย
มาอยู่ทีจ่ านวน 294,000 ราย นอกจากนี้สถาบัน ADP Research รายงานว่าในเดือนธันวาคม 2557 ธุรกิ จภาคเอกชนสหรัฐฯ มี
การจ้างงานเพิม่ ขึ้น 241,000 ราย ซึ่ง มากกว่าที่นักวิเ คราะห์คาดการณ์ไ ว้ หลัง จากที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 208,000 ราย ในเดือน
พฤศจิกายน 2557 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มมีการฟื้นตัวดีขนึ้ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจ ของยูโรโซนยัง มีแนวโน้ม
ชะลอตัวต่อเนื่องหลังตัวเลขทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณว่ายูโรโซนได้เข้าสู่ภาวะเงินฝื ดแล้ ว โดยอัต ราเงิ นเฟ้ อในเดือ นธันวาคม 2557
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 ถือเป็ นระดับตา่ สุดนับตัง้ แต่เดือนกันยายน 2552 และนับเป็ นครังแรกในรอบ
้
5 ปี ครึงที
่ อ่ ัต ราเงิ นเฟ้ อ
อยู่ในระดับติ ดลบ เนื่องจากราคาน้ามันทีป่ รับลดลงอย่างมาก สาหรับ การเข้าสู่ภาวะเงินฝื ดในครัง้ นี้มีโอกาสสู ง ที่ธ นาคารกลางยุโรป
(ECB) จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิม่ เติม
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลดลงตา่ สุดในรอบ 5 ปี โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 48.16 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บาร์เรล
จากความกังวลเกีย่ วกับอุปทานน้ามันทีย่ งั คงล้นตลาด จากการทีก่ ลุ่ม ผู้ผ ลิต น้ามันทัง้ จาก OPEC และ Non-OPEC ยัง ไม่ ป รับ ลดกาลัง
การผลิตลง ทังนี
้ ้นอกจากอุปทานน้ามันทีม่ มี ากกว่าอุปสงค์แล้ว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึ้นมีส่วนทาให้ราคาน้ามันปรับลดลง

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 มกราคม 2558)
 ดุลการชาระเงิน EU ไตรมาสที่ 3/2557
 ยอดค่าปลีกสหรัฐฯ เดือนธันวาคม 2557

2

