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ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหำวิ ทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 138 ประจำวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558
พฤษภำคม 2557

ช่วงวันที่ 16-22 กุมภำพันธ์ 2558

ภำวะเศรษฐกิ จสำคัญในรอบสัปดำห์

 สภำพัฒน์เผยจีดีพี 57 โต 0.7% ต่ำเป้ ำ คำดปี 58 โต 3.5-4.0%
 ยอดจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิ จ ม.ค. เพิ่ม 12% หลังเศรษฐกิ จขยำยตัว-รัฐเร่งเบิกจ่ำยงบ
 ดัชนี รำคำสิ นค้ำเกษตรขยับ สศก. ชีร้ ฐั ช่วยดันยำงกระเตื้อง
 คลังโล่งรำยได้ 4 เดือนแรกงบประมำณ 58 เกิ นเป้ ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชำติ (สภำพัฒน์ ) เผยผลิ ต ภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(จีดีพี) ของไทยไตรมำส 4/57 ขยำยตัวร้อยละ 2.3 จำกช่ว งเดียวกันปี ก่ อ น ส่งผลให้ จีดีพีของไทยตลอดทัง้ ปี 2557 ขยำยตัว
ร้อยละ 0.7 จำกปี ทีผ่ ่ำนมำ ต่ำกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทีร่ ้อยละ 1.0 โดยกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ไทยในช่วง
ไตรมำสที่ 4ได้แรงหนุนจำกกำรฟื้นตัวของกำรบริโภคกำรลงทุนภำคเอกชนกำรส่งออกและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และคำดว่ำจีดีพีในปี 2558
จะขยำยตัวร้อยละ 3.5-4.5 พร้อมหนุ นให้ใช้นโยบำยกำรเงิน หรือลดดอกเบี้ยนโยบำยเข้ำมำกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่ง กำรคำดกำรณ์กำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระดับดังกล่ำวอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกับทีศ่ นู ย์พยำกรณ์เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ ได้คำดกำรณ์ไว้ในระดับ ใกล้เ คียง
ร้อยละ 4 เนื่องจำกคำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2558 น่ำจะได้รบั ผลดีจำกกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐ ซึง่ จะส่ง ผลดีต่ อกำร
จ้ำงงำนและกำรบริโภคทีน่ ่ำจะปรับตัวดีขนึ้ รวมถึงสถำนกำรณ์ ดำ้ นกำรส่งออกในปี 2558 ทีค่ ำดว่ำจะกลับมำขยำยตัวได้ในระดับ ที่ดีกว่ำ
ในปี ทผี่ ่ำนมำ น่ำจะเป็ นปจั จัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสำมำรถขยำยตัวได้ในระดับดังกล่ำว อธิ บดีกรมพัฒนำธุรกิ จกำรค้ำ เปิ ดเผย
ถึงกำรจดทะเบียนธุรกิ จประจำเดือ นมกรำคม 2558 มีผ้ปู ระกอบธุรกิ จยืน่ ขอจดทะเบียนห้ ำงหุ้นส่ว น บริษ ัทจัดตัง้ ใหม่ทั ่ว
ประเทศ 5,980 รำย เพิม่ ขึ้น 2,659 รำย เพิม่ ขึ้นร้อยละ 12 เมือ่ เที ยบกับช่ว งเดียวกันของปี ที ผ่ ่ำนมำ และเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 80
จำกเดือนก่อนหน้ำ และคำดว่ำกำรจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจใหม่ตลอดทังปี
้ 2558 จะมีจำนวน 60,000 -65,000 รำย โดยสำเหตุ ที่กำรจด
ทะเบียนใหม่เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกในเดือนมกรำคมของทุกปี จ ะมีผู้ป ระกอบกำรมำยื่นจดทะเบียนเป็ นจ ำนวนมำก อีกทัง้ แนวโน้มกำรจด
ทะเบียนทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับเศรษฐกิจทีม่ ที ศิ ทำงขยำยตัว ทังจำกมำตรกำรของรั
้
ฐบำลในกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและเร่ ง รัด
ั
กำรลงทุน ซึง่ จะเป็ นปจจัยสำคัญทีส่ นับสนุนให้เศรษฐกิจขยำยตัว สำนักงำนเศรษฐกิ จกำรเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยถึงภำพรวมรำคำ
สินค้ำเกษตรโดยดัชนี รำคำสินค้ำเกษตรประจำเดือนมกรำคม 2558 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือ นก่ อ นหน้ ำ สินค้ำที่มี
รำคำปรับตัวสูงขึน้ ได้แก่ ยำงพำรำ และปำล์มน้ำมัน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ยำงพำรำรำคำสูง ขึ้นเนื่องจำกมำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐ
ขณะทีป่ ำล์มน้ำมันรำคำสูงขึน้ เนื่องจำกเป็ นช่วงผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตรเดือนมกรำคม 2558 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้ำพบว่ำลดลงร้อยละ 3.75 โดยสินค้ำสำคัญทีผ่ ลผลิตลดลง ได้แก่ ปำล์มน้ำมัน สับ ปะรดโรงงำน ไก่เ นื้อ และไข่ไก่ โดย
คำดว่ำดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรเดือนกุมภำพันธ์ 2558 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนมกรำคม ส่วนดัชนีผ ลผลิต จะมีแนวโน้มลดลง โดย
สินค้ำสำคัญทีอ่ อกสู่ตลำดมำกในเดือนกุมภำพันธ์ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงำน หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั ่ง และกำแฟ
สศค. เผยยอดกำรจัดเก็บรำยได้รฐั บำลในช่ว ง 4 เดือ นแรกของปี งบประมำณ 2558 (ตุลำคม-มกรำคม 2557) อยู่ที ่
6.65 แสนล้ำนบำท สูงกว่ำเป้ ำหมำย 1.12 พันล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 0.2 เป็ นผลจำกกำรนำส่งรำยได้ของรัฐวิสำหกิจ กำรจัดเก็บ
รำยได้ของหน่วยงำนอื่น และกำรจัดเก็บภำษีน้ำมันสูง กว่ำเป้ ำหมำย 12,225, 8,308 และ 7,856 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.7 15.5 และ
35.5 ตำมลำดับ ขณะที่ 3 กรมจัดเก็บภำษียงั ต่ำกว่ำเป้ำ 15,993 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.4 แม้ว่ำเศรษฐกิจ ของประเทศเริ่มมีสญ
ั ญำณ
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ของกำรฟื้นตัวจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจทีภ่ ำครัฐซึง่ ช่วยกระตุ้นกำรบริโภคและกำรลงทุน แต่ อย่ำงไรก็ต ำมระดับ รำคำสินค้ำและ
บริกำรทีอ่ ยู่ในระดับสูงก็ยงั เป็ นอุป สรรคต่ อกำรขยำยตัวของผู้ป ระกอบกำร รวมทัง้ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ช่วยลดต้นทุนให้กบั
ผู้ประกอบกำร SMEs โดยกำรลดภำษีนิติบุคคล และภำษีอำกรขำเข้ำสินค้ำวัตถุดบิ อำจปจั จัยลบทีท่ ำให้กำรจัดเก็บรำยได้ของภำครัฐไม่
เป็ นไปตำมเป้ำหมำย

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดำห์





ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมสหรัฐฯ ม.ค. 58 ปรับตัวเพิ่มขึน้
ECB ตกลงเพิ่มวงเงิน ELA ให้กรีซ หลังยื่นหนังสือขอขยำยระยะเวลำโครงกำรเงินกู้ออกไป 6 เดือน
เศรษฐกิ จญี่ปุ่นพ้นภำวะถดถอย จีดีพีไตรมำส 4/2557 ขยำยตัว 2.2%
ส่งออกญี่ปนุ่ ม.ค. 58 ปรับตัวเพิ่มขึน้ 17.0%

 รำคำน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังหลุมขุดเจำะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลง รวมถึงควำมไม่สงบในลิเบีย
เศรษฐกิจโลกในสัปดำห์นี้มแี นวโน้มกำรฟื้นตัวดีขนึ้ ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) รำยงำนว่ำดัชนี กำรผลิต ภำคอุต สำหกรรม
ของสหรัฐฯ ในเดือนมกรำคม 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.2 หลังจำกที่ลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนธันวำคม 2557 ตัวเลขดัชนีที่
เพิม่ ขึน้ เป็ นผลมำจำกผลผลิตภำคสำธำรณูปโภคและผลผลิตของภำคกำรผลิตทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ด้ำนยูโรโซนธนำคำรกลำงยุโรป (ECB)
ตกลงปรับเพิ ม่ วงเงิ นควำมช่ว ยเหลือ ด้ำนสภำพคล่อ งฉุ ก เฉิ น (Emergency Liquidity Assistance: ELA) ให้ ก ับธนำคำร
พำณิ ชย์ในกรีซ ด้วยวงเงิน 68,300 ล้ำนยูโร (78,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) จำกเดิม 65,000 ล้ำนยูโร ล่ำสุดรัฐบำลกรีซได้ย่นื หนัง สือ
อย่ำงเป็ นทำงกำรต่อสหภำพยุโรปเพื่อขอขยำยระยะเวลำของเงินกูใ้ นข้อตกลงควำมช่วยเหลือจำก EU และ IMF ออกไปอีก 6 เดือน จำก
เดิมทีม่ กี ำหนดสิน้ สุดในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558 สำหรับกำรขยำยระยะเวลำเงินกูด้ งั กล่ำวตำมข้อเสนอของกรีซมีร ำยละเอียดแตกต่ ำง
จำกข้อตกลงเดิมทีก่ ำหนดให้กรีซต้องดำเนินมำตรกำรรัดเข็มขัด ซึง่ รัฐบำลใหม่ของกรีซคัดค้ำนมำโดยตลอด ขณะที่เ ศรษฐกิจ ญี่ ปุ่นเริ่ม
ฟื้นตัวจำกภำวะถดถอย สำนักงำนคณะรัฐมนตรีญปี ่ นรำยงำนตั
ุ่
วเลขจีดีพีของญีป่ นในไตรมำส
ุ่
4/2557 ขยำยตัวร้อ ยละ 2.2 เมือ่
เทียบจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน หลังจำกทีห่ ดตัว 2 ไตรมำสติดต่อกัน (ไตรมำส 2/2557 หดตัวร้อยละ 1.7 และไตรมำส 3/2557 หด
ตัว ร้อยละ 1.3) นอกจำกนี้กำรส่งออกของญี่ปนในเดื
ุ่
อนมกรำคม 2558 ปรับตัว เพิ่ มขึ้นร้อ ยละ 17.0 เมื่อ เที ยบกับช่ว งเดียวกัน
ของปี ก่อน มูลค่ำกำรส่งออก 6.14 ล้ำนล้ำนเยน ถือเป็ นกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ุดนับตัง้ แต่ปี 2556 จำกอุป สงค์ของตลำดต่ ำงประเทศ
ปรับตัวดีขนึ้ โดยกำรส่งออกไปเอเชียเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.7 จีนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.8 และสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.5
สำหรับรำคำน้ ำมันในสัปดำห์น้ ี ปรับตัวขึ้นและมีควำมผันผวน โดยมีรำคำเฉลีย่ อยู่ที ่ 58.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บำร์เรล
หลังตัวเลขหลุมขุดเจำะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลงอย่ำงต่อเนื่องในสัป ดำห์ที่ผ่ ำนมำ มีร ำยงำนว่ำมีกำรปรับ ลดลงอีก 48 หลุม เหลือเพียง
1,056 หลุม ถือเป็ นตัวเลขต่ำสุดนับตัง้ แต่ปี 2554 นอกจำกนี้รำคำน้ำมันยังได้รบั แรงสนับสนุนจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในลิเบียทีท่ ำให้
ท่ำเรือส่งออกน้ำมันหลักทังหมดถู
้
กปิ ดส่งผลให้ปริมำณน้ำมันดิบลดลงมำอยู่ที่ 200,000 บำร์เรลต่อวัน จำกระดับ 1,600,000 บำร์เ รลต่ อ
วัน อย่ำงไรก็ตำมปริมำณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ทีย่ งั คงปรับตัวเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ และค่ำเงินดอลลำร์ของสหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่ำขึน้ ยังคงเป็ น
ปจั จัยกดดันรำคำน้ำมันในสัปดำห์นี้

ประเด็นที่ น่ำจับตำมองในสัปดำห์นี้ (23 กุมภำพันธ์- 1มีนำคม 2558)
 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนี ควำมเชื่อมั ่นภำคอุตสำหกรรม และ ยอดกำรผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์เดือนมกรำคม 2558
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