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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 139 ประจาวันที่ 2 มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 พาณิ ชย์ฯ เผย ส่งออก ม.ค. 58 ลดลง 3.46% เหตุส่งออกเกษตรลดฮวบ มองส่งออกทัง้ ปี เป้ าเดิม 4%
 ส.อ.ท. เผยเชื่อมั ่นอุตฯ ม.ค. 58 ลดลงครังแรกในรอบ
้
4 เดือน
 ส.อ.ท. เผยยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ ม.ค. 58 เพิ่มขึน้ ขณะยอดขายในประเทศน่ าเป็ นห่วง
 ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยมาฆบูชาปี นี้เงินสะพัดต่าสุดในรอบ 5 ปี ลดลง 33.75% จากปี ที่ผ่านมา เหตุเศรษฐกิ จชะลอ
ตัว และคนศรัทธาศาสนาลดลง
กระทรวงพาณิ ชย์เผยยอดส่งออกเดือนมกราคม 2558 ปรับตัว ลดลงร้อ ยละ 3.46 เมือ่ เที ยบกับช่ว งเดียวกันของปี ที ่
ผ่านมา โดยการส่งออกในเดือนมกราคมมีมลู ค่า 17,249 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการส่ง ออกสินค้าเกษตรและอุต สาหกรรมการเกษตร
ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 13.0 ขณะทีก่ ารส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้ร้อยละ 0.6 และเมื่อพิจารณาการส่งออกในรายตลาด
ในเดือนมกราคม 2558 การส่งออกปรับตัวลดลงในทุกตลาดทัง้ ตลาดหลัก ตลาดศักยภาพสูง และตลาดศักยภาพรอง โดยการส่ง ออก
ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.1 3.9 และ5.6 ตามลาดับ ซึง่ กระทรวงพาณิชย์ยงั คงเป้าหมายการส่งออกในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 4 ตามเดิม
การปรับตัวลดลงของการส่งออกในเดือนมกราคมเป็ นสัญญาณให้หลายฝ่ายต้องกลับมาให้ความสาคัญกับ การส่ง ออกมากขึ้นอีกครัง้ และ
เป็ นสัญญาณให้เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสีย่ งและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องจากปี ทผี่ ่า นมา สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสารวจดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุตสาหกรรมเดือ นมกราคม 2558 ดัชนี ความเชือ่ มั ่นอยู่ที ่
ระดับ 91.1 ลดลงจากระดับ 92.7 ในเดือนธันวาคม 2557 ปรับตัวลดลงเป็ นครังแรกในรอบ
้
4 เดือ น โดยค่าดัชนีความเชื่อมั ่นที่
ปรับตัวลดลงจากองค์ประกอบด้านยอดคาสั ่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ขณะที่ดชั นีความ
เชื่อมั ่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ทรี่ ะดับ 100.4 ลดลงจาก 101.7 ในเดือนธันวาคม โดยค่าดัชนีความเชื่อมั ่นคาดการณ์ที่ป รับ ตัว
ลดลงจากองค์ประกอบด้านยอดคาสั ่งซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ พิจารณาได้
ว่าการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทังในป
้ จั จุบนั และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าส่วนหนึ่ง เป็ น
ผลจากความกังวลต่อการชะลอตัวของกาลังซือ้ ภายในประเทศ โดยเฉพาะกาลังซือ้ ในภาคเกษตรอันเป็ นผลมาจากการทีร่ ะดับราคาสินค้า
เกษตรตกต่าอย่างต่อเนื่อง รวมทังความผั
้
นผวนของเศรษฐกิจ ของประเทศคู่คา้ สาคัญ แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบ
กับ ประเทศอื่น ในภูมิภ าคเดียวกัน ซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของผู้ ประกอบการส่ง ออกไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดผลิตรถยนต์ของไทยในเดือนมกราคม 2558 อยู่ที ่ 166,260 คัน เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ
2.22 เนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยยอดส่งออกรถยนต์ในเดือนมกราคม 2558 อยู่ที่ 92,440 คัน เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 14.09 ขณะทีย่ อดขายรถยนต์ในประเทศเดือนมกราคม 2558 อยู่ที่ 59,669 คัน ลดลงร้อยละ 12.9 จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ าน
มา และลดลงร้อยละ 33.3 จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจ ในประเทศที่ยงั ไม่ฟื้นตัวและราคาสินค้าเกษตรยัง ตกต่ า ส่ง ผลให้
ส.อ.ท.ได้ปรับลดเป้าหมายยอดผลิตรถยนต์ปี 2558 ลงเหลือ 2.15 ล้านคันจากเดิมอยู่ที่ 2.2 ล้านคัน และคาดว่ายอดขายในประเทศจะอยู่
ที่ 9.5 แสนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 ในส่วนยอดส่งออกปี นี้น่าจะอยู่ที่ 1.2 ล้านคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 จากปี ทผี่ ่านมา
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยผลการสารวจทัศนคติ พฤติ กรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนในช่วงวันมาฆบูชา คาดเงินสะพัด 1,914.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.75 ตา่ สุดในรอบ 5 ปี เป็ นผลมาจากภาวะ
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เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวทาให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ประกอบกับวันมาฆบูชาปี นี้ไม่ได้เป็ นวัน หยุดยาวติดต่อกันเหมือนหลายปี ที่
ผ่านมา ทาให้การใช้จ่ายในการทาบุญและท่องเทีย่ วลดลง โดยการใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อคนอยู่ที่ 1,160 บาท และจากการสอบถามถึงทัศนคติ
ต่อศาสนาในปจั จุบนั ผู้ตอบสัดส่วนร้อยละ 45.8 เห็นว่าศาสนามีความเสื่อมถอยและขาดศรัทธามากขึน้ ขณะทีย่ ดึ วัตถุนิยมและเป็ นการ
พาณิชย์มสี ดั ส่วนร้อยละ 38.5 นอกจากนี้คนส่วนใหญ่รกั ษาศีลน้อยลงและเข้าใจในเรื่องศาสนาที่ผิด

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์







ดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนปรับตัวเพิ่มขึน้ ครังแรกในรอบ
้
4 เดือน
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ก.พ. 58 ของญี่ปนอยู
ุ่
่ที่ระดับสูงกว่า 50 เป็ นเดือนที่ 9 ติ ดต่อกัน
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ก.พ. 58 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้
ยูโรโซนอนุมตั ิ ขยายมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กรีซอีก 4 เดือน
ความเชื่อมั ่นยูโรโซนเดือน ก.พ. 58 ปรับตัวเพิ่มขึน้
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากอุปทานน้ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึน้

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มการฟื้นตัวดีขนึ้ จากดัชนี PMI ภาคการผลิ ต ของจีนในเดือ นกุมภาพันธ์ 2558 ที จ่ ดั ทา
โดย HSBC ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 50.1 จากระดับ 49.7 ในเดือนมกราคม เป็ นการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน
ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) สาหรับภาคการผลิ ต ของญีป่ ุ่ นลดลงสู่ระดับ 51.5 ในเดือ นกุมภาพันธ์ จาก 52.2 ในเดือ น
มกราคม โดยดัชนีนี้อยู่ทรี่ ะดับสูงกว่า 50 เป็ นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน รวมถึงดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้อ งต้ นของ
สหรัฐฯเดือนกุมภาพันธ์อยู่ทีร่ ะดับ 54.3 เพิม่ ขึ้นจากระดับ 53.9 ในเดือ นมกราคม ซึ่ง ดัชนีที่อยู่สูง กว่าระดับ 50 บ่ ง ชี้ว่าภาคการ
ผลิตของประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างต่ อเนื่อง โดยสาเหตุ การปรับ ตัวเพิ่มขึ้นนัน้ มาจากอุป สงค์ภายในประเทศ
ขยายตัว ด้านยูโรโซนรัฐมนตรีคลังได้อนุมตั ิ ให้ขยายมาตรการให้ ความช่ว ยเหลือ ทางการเงิ นแก่ ก รีซออกไปอี ก 4 เดือ น ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ได้อนุมตั ิแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลกรีซไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกรีซจะดาเนินแผนปฏิรูป เศรษฐกิจ ใน
เดือนกรกฎาคมนี้ ซึง่ มาตรการต่างๆ ประกอบด้วย การปราบปรามการเลีย่ งภาษี การจัดตัง้ ระบบการจัดเก็บภาษีทเี่ ป็ นธรรมยิ่ง ขึ้น การ
แก้ปญั หาการลักลอบขนส่งเชื่อเพลงและยาสูบ การปฏิรูปแรงงาน ซึง่ แผนดังกล่าวทาให้ตลาดคลายความกังวลกับการทีก่ รีซจะต้องเผชิญ
กับการผิดนัดชาระหนี้ รวมทัง้ ดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนเดือ นกุมภาพันธ์
2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 102.1 จากระดับ 101.4 ในเดือนมกราคม สะท้อนว่าภาคธุรกิจมีความเชื่อมั ่นว่าเศรษฐกิจ ของยู
โรโซนจะปรับตัวดีขนึ้
สาหรับ ราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมาและมีความผันผวน โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 56.06
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลเรื่องอุปทานน้ามันทีย่ งั คงล้นตลาดอยู่ในขณะนี้ ล่าสุด EIA รายงานว่าปริมาณน้ามันดิบ คง
คลังของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 8.4 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ 434.1 ล้านบาร์เรล ถือเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 7 สัป ดาห์ ประกอบกับ ตัวแทน
ั หาราคาน้ามันที่
ของกลุ่ม OPEC ออกมายืนยันว่าจะไม่มกี ารประชุมฉุกเฉินก่อนทีจ่ ะมีการประชุมในเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อแก้ไขป ญ
ตกต่า

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ( 2-6 มีนาคม 2558)
 กระทรวงพาณิ ชย์แถลงตัวเลขดัชนี ราคาผู้บริโภค(CPI) และดัชนี ราคาผู้บริโภคพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนกุมภาพันธ์
2558
2 ่ 4/2557
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของอิ ตาลี ไตรมาสที

