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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 133 ประจาวันที่ 19 มกราคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 12-16 มกราคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสาคัญในรอบสัปดาห์

พาณิชย์เตรียมประกาศกลุม่ สินค้าลดราคาตามราคานามันที่ลดลง
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ เผยส่งออกไทยปี 58 ไม่สดใสขยายตัวร้อยละ 3.1 ปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก
สศก.คาดข้าวนาปี 57/58 ผลผลิตเพิ่มเล็กน้อย ด้านเนือที่เพาะปลูก-ราคาลดลง
เคาะรีดภาษี รร. กวดวิชาทั่วประเทศ

กรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ทาการพิจารณาต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จะลดลงตามการลดลง
ของราคาน้ามัน ซึ่งในเบื้องต้นรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาเห็นชอบสินค้าบางรายการ เช่น เหล็กเส้น เหล็ก
แผ่น วัสดุก่อสร้าง เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์ และปุ๋ยเคมี โดยบางรายการ เช่น น้้ามันหล่อลื่น จะเริ่มปรับลดตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558
และจะเร่งติดตามดูราคาสินค้าอื่นๆ หากเห็นว่าต้นทุนสินค้ารายการใดปรับลดลงทั้งจากราคาน้้ามันและปัจจัยอื่น ๆ ก็จะต้องปรับลดลง
ด้วยเช่นกัน โดยจะเริ่มทยอยปรับลดราคาสินค้าลงเฉลี่ยร้อยละ 5.0-7.5 ซึ่งจากการปรับตัวลดลงของระดับราคาน้้ามันส่งผลให้ระดับราคา
ต้นทุนสินค้าต่างๆ ปรับตัวในทิศทางที่ ลดลง และจะมีส่วนให้ต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆ ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงด้วย ซึ่งการปรับตัว
ลดลงของระดับราคาสินค้าดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ ที่น่าจะขยายตัวได้ในระดับที่ดีขึ้น ศูนย์
ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการวิเคราะห์การส่งออกของไทยปี 2558 จะขยายตัวได้
ประมาณร้อยละ 3.1 มูลค่า 234,745 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่จะไม่สดใสมากนัก เพราะแม้ว่าเศรษฐกิจจะ
ปรับตัวดีขึ้นบ้าง แต่ก็ต้องเผชิญกับปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก ในส่วนของการส่งออกไปตลาดต่างๆ ในปี 2558 นั้น มองว่าตลาดสหรัฐ
ตลาดขนาดรอง และตลาดใหม่มีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนตลาดยุโรปจะหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี เช่นเดียวกับตลาดญี่ปุ่นที่จะหดตัวต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 ส่วนตลาดจีนยังไม่สามารถเป็นความหวังได้และจะติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจากนโยบายการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยปัจจัยบวกต่อการส่งออกไทยปี 2558 ได้แก่ เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้ นตัวทั้งเศรษฐกิจสหรัฐและ
เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และระดับราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางลดลงต่อเนื่อง ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ส่งออกปี 2558 ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และญี่ปุ่น และ การตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ของสหภาพยุโรป
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวนาปี ปี
เพาะปลูก 2557/2558 ผลผลิตเพิ่ม เนื้อที่เพาะปลูก -ราคาลด ซึ่ง สศก.ได้ประมาณการผลผลิตข้าวนาปี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
2557) ปีเพาะปลูก 2557/58 โดยภาพรวมผลผลิตมีปริมาณ 27.1 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.06 จากปริมาณน้้าฝน
ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และไม่ประสบภัยหนาวอันเป็นสาเหตุที่ท้าให้เมล็ดลีบและอุทกภัยเหมือนเช่นในช่วงปลายปีที่
ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงตั้งท้องถึงเก็บเกี่ยว โดยผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วประมาณร้อยละ 94 คิดเป็นปริมาณ 25.5 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนเนื้อที่
เพาะปลูกนั้นพบว่าลดลงทุกภาคเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ส้าหรับราคาข้าวก็มีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลง เนื่องจากสต๊อกข้าวของรัฐมีจ้านวนมาก และมีผลผลิตออกมาต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาส่งเสริมให้
เกษตรกรพยายามลดต้นทุนการผลิต และผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องประสบภาวะขาดทุนหรือขายข้าวได้ราคาต่้า
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าผลการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยืนยันจะมีการเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ 2,000 กว่าแห่ง
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โดยจะแบ่งประเภทการเก็บเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะให้มีการลดหย่อนภาษีให้แทนการยกเว้นภาษี
เงิ น ได้ ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ ใบอนุญ าติ เ พื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ พ.ร.บ. โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 (4) ซึ่ งกรมสรรพสามิ ต จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการก้าหนดอัตราภาษีและการลดหย่อนในอัตราที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการจัดเก็บภาษีรายได้จากโรงเรียนกวดวิชานั้นถือ
เป็นภาษีทางตรงดังนั้นผู้ประกอบการกวดวิชาจึงไม่น่าจะขึ้นราคาซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับผู้ปกครองเนื่องจากจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาพบว่ายังมีผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาอีกเป็น
จ้านวนมากที่ยังไม่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์






World Bank ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี อยู่ที่ 3.0%
ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึน 11 เดือนติดต่อกัน
รัฐบาลญี่ปุ่นคาดเศรษฐกิจประเทศปี 2558 ขยายตัว 1.5%
SNB ประกาศยกเลิกกรอบล่างฟรังก์สวิสต่อยูโร พร้อมลดอัตราดอกเบียสู่ระดับ -0.75%
ราคานามันปรับตัวลดลงต่ากว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2 จากอุปทานนามันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังมีทิศทางผันผวนเนื่องจากธนาคารโลก(World Bank) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกปีนี้ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ลดลงจากเดิมร้อยละ 3.4 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
ยังคงเผชิญความเสี่ยงอยู่มากแต่ส้าหรับในปี 2559 ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว ร้อยละ 3.3 ส้าหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
ญี่ปุ่นมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น 252,000 ราย
จากระดับ 353,000 รายในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่
ร้อยละ 5.6 ต่้าสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง และรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศในปี 2558 อาจเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้น
จากการคาดการณ์ค รั้ง ก่ อ นเนื่ อ งจากปริ มาณการจั บ จ่ า ยใช้ สอยของผู้ บ ริ โ ภคอาจจะเติ บ โตเร็ ว ขึ้ น ในส่ว นของ ธนาคารกลาง
สวิสเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศยกเลิกการกาหนดกรอบล่างฟรังก์สวิสที่ระดับไม่ต่ากว่า 1.20 ฟรังก์สวิสต่อยูโร พร้อมลด
อัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับร้อยละ -0.75 การประกาศยกเลิกกรอบล่างอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเนื่องจาก SNB ไม่ต้องการมีภาระ
เพิ่มขึ้นในการแทรกแซงค่าเงินหากยูโรโซนออกมาตรการ QE ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่องบดุลของ SNB ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวส่งผลให้
ค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเกือบร้อยละ 20 ในส่วนของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับธนาคารกลางเพื่อลดแรง
กดดันที่เกิดจากเงินทุนที่จะไหลเข้ามาในสวิสเซอร์แลนด์ จากการที่เงินฟรักส์สวิสกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven) อีกครัง้
ส้าหรับราคาน้ามันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 43.35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล อยู่ในระดับต่ากว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 จากอุปทานน้้ามันที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากการคงระดับการผลิตของกลุ่ม OPEC และปริมาณน้้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่ง
สวนทางกลับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ รวมถึงการปรับลดคาดการณ์ราคาน้้ามันของ Goldman Sachs จาก 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล มาอยู่ที่ 40-45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
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