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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 136 ประจาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 เงินเฟ้ อ ม.ค. 58 ลดลง 0.41% ลดลงครังแรกรอบ
้
64 เดือน แต่เศรษฐกิ จไทยยังไม่มีสญ
ั ญาณเงินฝื ด
 เชือ่ มั ่นผู้บริโภค ม.ค. 58 ลดลงจากเดือนก่อนหน้ า ผู้บริโภคกังวลเศรษฐกิ จไทยฟื้ นช้าปัจจัยลบรุม
 ไทยยึดแชมป์ ส่งออกข้าวโลกปี 57 เฉี ยด 11 ล้านตัน คาดปี 58 ส่งออก 10 ล้านตัน
กระทรวงพาณิ ชย์เผยดัชนี ราคาผู้บริโภคทั ่วไปของประเทศ (CPI) เดือ นมกราคม 2558 อยู่ที ่ 106.02 ลดลงร้อ ยละ
0.41 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นการปรับตัวลดลงครัง้ แรกในรอบ 64 เดือน นับ ตัง้ แต่ เ ดือนกันยายน 2552 ที่ติดลบร้อยละ 1.0
การปรับตัวลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมกราคมเป็ นผลมาจากจากราคาพลังงานทังในส่
้ วนของระดับราคาน้ามันเชื้อ เพลิง อัต รา
้
ค่าไฟฟาอัตโนมัติ(Ft) รวมทังราคาอาหารสดที
้
ส่ าคัญประเภทไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด ผลไม้ และผักสดบางชนิดราคายัง คงปรับ ลดลงตาม
นโยบายและมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐ บาล โดยมองว่าการปรับ ตัวลดลงของอัต ราเงินเฟ้ อในระยะนี้ ไม่ได้แสดงให้เ ห็นว่ า
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝื ด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทีป่ รับตัวลดลงเป็ นผลมาจากการปรับตัวลดลงในส่วนของราคาพลัง งานเป็ นหลัก
ไม่ได้ปรับตัวลดลงเพราะการลดของการบริโภคแต่อย่างใด อีกทังหากพิ
้
จารณาในส่วนของเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) ในเดือนมกราคม
ยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.64 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงดัชนี ความเชือ่ มั ่น
ผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 80.4 ปรับตัว ลดลงจาก 81.1 ในเดือ นธันวาคม 2557 โดยเป็ นการปรับ ตัวลดลง
เนื่องจากสินค้าเกษตรยัง ทรงตัวอยู่ในระดับ ต่ า และความกัง วลเกี่ยวกับ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ในภาพรวม โดยความเชื่อมั ่นต่ อ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 69.7 ลดลงจาก 70.5 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับโอกาสการหางานทาอยู่ที่ 74.1 ลดลงจาก 74.6 และดัชนีความ
เชื่อมั ่นเกีย่ วกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 97.4 ลดลงจาก 98.3 ในเดือนธันวาคม 2557 โดยป จั จัยบวกต่ อค่าดัชนีความเชื่อมั ่นในเดือนนี้
ได้แก่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทรี่ ้อยละ 2 และราคาขายปลีกน้ามันในประเทศปรับ ตัวลดลง
ต่อเนื่อง ด้านปจั จัยลบ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังต่างปรับ ลดอัต ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของ
ไทยในปี 2557 และปี 2558 ลง ซึง่ ถือเป็ นข้อมูลข่าวสารในเชิงลบ และราคาสินค้าเกษตรยังทรงตัวในระดับต่า ผู้บริโภคยังกังวลเกี่ยวกับ
ปญั หาค่าครองชีพ และเงินบาทปรับแข็งค่าเล็กน้อย
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิ ดเผยว่าในปี 2557 ไทยส่งออกข้าวสูงที ส่ ุดเป็ นประวัติ ก ารณ์ ปริมาณ 10,969,360
ล้านตัน เพิ ม่ ขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อ ยละ 65.9 ส่วนมูลค่ าการส่ง ออกปี 2557 อยู่ที่ 174,855 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 30.6
เนื่องจากราคาข้าวไทยในช่วงปี ทผี่ ่านมาราคาลดลงใกล้เคียงประเทศคู่แข่ง ทาให้ผู้ส่งออกสามารถแข่ง ขันได้ ประกอบกับ ตลาดมีความ
ต้องการข้าวจากไทยมากขึน้ ส่วนปี 2558 เนื่องจากตลาดข้าวไทยกลับมาสู่ภาวะปกติ ราคาสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่ง ออกอื่นได้ จึง
คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน อย่างไรก็ตามข้าวไทยอาจต้องเผชิญปจั จัยลบอีกหลายด้าน โดยเฉพาะการปรับลดราคาข้าว
ของประเทศคู่แข่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงขึน้ ในตลาดข้าว ประกอบกับ สถานการณ์ ที่เ งินบาทแข็ง ค่า ทาให้ข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง
นอกจากนี้แล้วปญั หาภัยแล้ง ทีค่ าดว่าจะทาให้ผลผลิตข้าวนาปรังปี นี้ลดลงประมาณร้อยละ 30.0 มาอยู่ที่ 6-7 ล้านตัน เพราะราคาไม่จูงใจ
ให้ปลูกมาก รวมถึงต้นทุนการทานาสูง หากเกิดสถานการณ์ภยั แล้ง ดังนัน้ ภาครัฐจึงต้องมีการบริหารจัดการและดาเนิน มาตรการในการ
ระบายข้าวให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด
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การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ม.ค. 58 มีจานวนเพิ่มขึน้
EU ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิ จยูโรโซนปี นี้ที่รอ้ ยละ 1.3
ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน ม.ค. 58 ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน
ECB ระงับการให้สิทธิ พิเศษแก่สถาบันการเงินของกรีซ พร้อมปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิ จกรีซ
จีนปรับลด RRR ลง 0.5% (600,000 ล้านหยวน)
ราคาน้ามันมีความผันผวน และเริ่มปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังผู้ผลิตน้ามันปรับลดค่าใช้จ่ายลง

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มฟื้นตัวดีขนึ้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ เห็นได้จ ากการเพิ่มขึ้นของการจ้าง
งานในภาคเอกชนและการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง สถาบัน ADP Research รายงานว่าในเดือ นมกราคม 2558 ธุรกิ จภาคเอกชน
ของสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิม่ ขึ้น 213,000 ราย สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านเศรษฐกิจ ยู
โรโซนมีแนวโน้มดีขนึ้ แต่ยงั คงชะลอตัว โดยคณะกรรมาธิ การยุโรป (EU) ปรับเพิม่ คาดการณ์การขยายตัวของยูโรโซนในปี นี้ มาอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 1.3 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 1.1 ทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี ทผี่ ่านมา นอกจากนี้ ดัชนี PMI รวมภาคการผลิ ต และ
บริการของยูโรโซนเดือนมกราคม 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ที ่ 52.6 จากระดับ 51.4 ในเดือนธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจกรีซหลังการเลือกตัง้ สิน้ สุดลงนัน้ ยังคงเป็ นทีน่ ่ากังวลว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุ่มยูโรโซน
หรือไม่ ล่าสุดธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ระงับการให้สิทธิ พิเศษแก่สถาบันการเงินต่างๆ ของกรีซในการใช้พนั ธบัตรรัฐบาลกรีซ
มาเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันเพื่อขอเงินกูจ้ ากธนาคารกลาง พร้อมกันนี้ ECB ได้ปรับลดอัตราการขยายตัวของกรีซลงมาอยู่ทีร่ ้อ ยละ
2.5 สาหรับเศรษฐกิจจีนธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดส่วนปริมาณเงินสารอง (RRR) ของธนาคารพาณิ ชย์ลงร้อ ยละ 0.5
ส่งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์จีนปรับลดปริมาณเงินสารองลง 600,000 ล้านหยวน การปรับลด RRR ดังกล่าวจะทาให้ธ นาคารพาณิชย์
สามารถปล่อยกูไ้ ด้มากขึน้ ซึง่ คาดว่าจะช่วยเพิม่ สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของจีนได้ทางหนึ่ง
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี มีความผันผวนและเริม่ ปรับตัว ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 51.81
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานว่าตัวเลขหลุมขุดเจาะน้ามันดิบในอเมริกาเหนือลดลง 94 หลุม ปรับลดลงมากทีส่ ุดในรอบ 30
ปี ประกอบกับบริษทั ผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่อย่างบีพแี ละเชฟรอนได้ประกาศลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการผลิตน้ามันลง รวมถึง ค่าเงิน
ดอลลาร์ของสหรัฐฯ ทีอ่ ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามราคาน้ามันยังคงได้รบั แรงกดดันจากปริมาณน้ามันดิบคงคลัง สหรัฐฯ ปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 6.3
ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ 413.06 ล้านบาร์เรล ซึง่ ถือเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 80 ปี

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-15 กุมภาพันธ์ 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และ ยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนมกราคม 2558
 ยอดค้าปลีกเดือนมกราคม 2558 ของสหรัฐฯ
 IFO เปิ ดเผยภาวะเศรษฐกิ จโลกในไตรมาส 1/2558
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