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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 140 ประจาวันที่ 9 มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 2–8 มีนาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 พาณิ ชย์ฯ เผยเงินเฟ้ อ ก.พ. 58 ลดลง 0.52% ติ ดลบ 2 เดือนต่อเนื่ องและติ ดลบสูงสุดรอบ 65 เดือน
 ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยดัชนี ความเชื่อมั ่น ก.พ. 58 ปรับตัวลดลงทุกรายการและลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 2
 คลังเผยเบิกจ่าย 5 เดือนอืดงบประจา 47% งบลงทุน 17% เร่งลดขัน้ ตอนหวังกระตุ้นเบิกจ่าย
กระทรวงพาณิ ชย์เผยดัชนี ราคาผู้บริโภคทั ่วไปเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปรับตัว ลดลงร้อ ยละ 0.52 เมือ่ เที ยบกับระยะ
เดียวกันปี ก่อน ซึง่ เป็ นการปรับตัวลดลงต่อเนื อ่ ง 2 เดือ นติ ดต่ อ กัน และติ ดลบสูงสุดในรอบ 65 เดือ น แต่ เ ทียบกับ เดือนก่อน
หน้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.12 ทาให้อตั ราเงินเฟ้อทั ่วไปเฉลีย่ 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์) ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.47 ในส่วนของอัต ราเงิน
เฟ้อพืน้ ฐานเดือนกุมภาพันธ์ยงั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.45 เมื่อเทียบระยะเดียวกันปี ก่อน และเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.99 จากเดือนก่อนหน้า สาหรับ
อัตราเงินเฟ้อตลอดทังปี
้ 2558 กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับประมาณลดลงอยู่ทรี่ ้อยละ 0.6-1.3 ถือเป็ นอัตราต่าสุดในรอบ 5 ปี จากก่อนหน้า
คาดอยู่ทรี่ ้อยละ 1.8-2.5 โดยการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้เป็ นผลจากการระดับราคาขายปลีกน้ามันในประเทศที่ป รับ ตัว
ลดลงทังที
้ เ่ ป็ นผลมาจากระดับราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงและการปรับโครงสร้างราคาน้ามันขายปลีกในประเทศส่ง ผลให้ร ะดับ
ราคาน้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่ อเนื่อง รวมถึง การปรับ ตัวลดลงของระดับ ร าคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดจากการที่
อากาศเอือ้ อานวยส่งผลให้มผี ลผลิตออกสู่ตลาดมากส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง และยังเชื่อมั ่นว่าเศรษฐกิจ ไทยยัง ไม่เ ข้าสู่ภาวะเงิน
ฝื ดเหมือนอย่างทีห่ ลายฝ่ายมีความกัง วลเนื่องจากในส่วนของอัต ราเงินเฟ้อพื้นฐานยัง คงปรับ ตัวในทิศทางที่เ พิ่มขึ้น ศูนย์พ ยากรณ์
เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคของไทยเดือ นกุมภาพันธ์ 2558 ปรับตัว
ลดลงทุกรายการ และปรับตัวลดลงติ ดต่อกันเป็ นเดือนที ่ 2 โดยดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภคอยู่ทรี่ ะดับ 79.1 ลดจาก 80.4 ดัชนีความ
เชื่อมั ่นของผู้บริโภคในปจั จุบนั อยู่ทรี่ ะดับ 59.8 ลดจาก 60.7 และดัชนีความเชื่อมั ่นของผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ร ะดับ 86.4 ลดจาก 87.9
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ทรี่ ะดับ 68.4 ลดจาก 69.7 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับ โอกาสในการหางานทาอยู่ที่
ระดับ 73.0 ลดจาก 74.1 และดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับรายได้ในอนาคตอยู่ทรี่ ะดับ 95.8 ลดจาก 87.4 โดยป จั จัยที่ส่ง ผลให้ดชั นีความ
เชื่อมั ่นผู้บริโภคในเดือนนี้ปรับตัวลดลง เป็ นผลมาจากการทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับ
ลดเป้าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2558 เหลือร้อยละ 3.5-4.3 ราคาน้ามันในเดือนกุมภาพันธ์ทงเบนซิ
ั้
นและดีเ ซลปรับ เพิ่มขึ้น 2.80
และ 2.30 บาทต่อลิตรตามลาดับ การส่งออกเดือนมกราคมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.46 และราคาพืชผลเกษตรยังตกต่า รวมถึงผู้บริโภคยัง
กังวลในเรื่องค่าครองชีพสูงและความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังเผยการเบิ ก จ่ายงบประมาณปี 2558 ในช่ว ง 5 เดือ นแรก (ตุลาคม 2557- กุมภาพันธ์ 2558) การ
เบิกจ่ายแบ่งเป็ นงบประจา 2.15 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1.02 ล้านล้านบาท คิ ดเป็ นร้อ ยละ 47.21 งบลงทุน 4.44 แสนล้าน
บาท เบิกจ่ายได้ 8 หมืน่ ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.86 โดยยอดเบิกจ่ายส่วนงานราชการ 37 แห่ง เบิ ก ได้เพียงร้อ ยละ 17 ส่วน
ยอดเบิกจ่ายรายภาคจากคลังจังหวัดเดือนธันวาคม 2557 หดตัวถ้วนหน้า ยกเว้นภาคใต้ทกี่ ารเบิกจ่ายขยายตัวร้อยละ 6.6 การเบิกจ่ าย
งบลงทุนทีล่ า่ ช้าเนื่องจากมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างภาครัฐต้องจัดทาราคากลางใหม่ การกากับดูแลโครงการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 5 ล้านบาทขึน้ ไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานประกาศจัดซือ้ จัดจ้างแล้วแต่ไม่มีผู้ย่นื ซอง หรือ
มีผู้ย่นื ซองเสนอราคาสูงกว่าราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้างทาให้ต้องยกเลิกและดาเนินการใหม่หลายครัง้ และไม่มีผู้ร ับ เหมาโดยเฉพาะ
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ล่าสุดรัฐบาลได้ปรับลดขันตอนการพิ
้
จารณางบประมาณ โดยหวังว่าจะสามารถเบิกจ่ ายได้เ ร็วขึ้น ซึ่ง แม้ว่าการเบิกจ่ าย
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งบประมาณของภาครัฐจะเป็ นปจั จัยสาคัญช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวก็ต าม แต่ ภาครัฐเองยัง คงให้ความสาคัญกับ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปญั หาการทุจ ริต คอรัป ชั ่นที่
เคยเกิดขึน้ ในอดีต

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 4/2557 (ประกาศครังที
้ ่ 2) ขยายตัว 2.2%
 ECB ปรับเพิ่ ม คาดการณ์ เศรษฐกิ จยูโรโซน และประกาศใช้ QE ในวันที่ 9 มี.ค. นี้ พร้อ มคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับเดิมต่อไป
 จีนปรับลดอัตราดอกเบีย้ เป็ นครังที
้ ่ 2 ในรอบ 3 เดือน พร้อมตัง้ เป้ าเศรษฐกิ จปี นี้ขยายตัว 7%
 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากอุปสงค์น้ามันที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึน้ ในช่วงครึง่ หลังปี 58
เศรษฐกิจโลกในสัป ดาห์นี้เ ริ่มด้วยสานัก วิ เคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ ประกาศตัว เลขจีดีพีครังที
้ ่ 2 ของสหรัฐฯ ไตรมาส
4/2557 ขยายตัวร้อยละ 2.2 ลดลงจากทีเ่ คยประกาศไว้ครัง้ แรกทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.6 เนื่องจากอัต ราการขยายตัวของการใช้จ่ ายภาค
ครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอชนชะลอตัว ขณะทีเ่ ศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ หลัง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับ
เพิม่ คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิ จยูโรโซนในปี 2558 มาอยู่ทีร่ ้อ ยละ 1.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 ที่เ คยคาดการณ์ไว้เ มื่อ
เดือนธันวาคมปี ทผี่ ่านมา นอกจากนี้ ECB ยังประกาศว่าจะเริม่ ต้นมาตรการ QE ในวันที ่ 9 มีนาคมนี้ โดยหวัง ว่ามาตรการ QE จะ
สามารถช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนและจัดการปญั หาภาวะเงินฝื ดได้ พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที ่
ร้อยละ 0.05 ต่อไป ด้านเศรษฐกิจจีนมีความเสีย่ งว่าจะชะลอตัวมากขึ้นส่ง ผลให้ ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปี อยู่ที ร่ ้อ ยละ 5.35 และ
ร้อยละ 2.50 ตามลาดับ ถือเป็ นการปรับลดเป็ นครัง้ ที่ 2 ในรอบ 3 เดือน ขณะทีน่ ายกรัฐมนตรีหลีเ่ ค่อเฉี ยงได้ตงั ้ เป้ าหมายอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิ จในปี นี้ ไว้ทีร่ อ้ ยละ 7.0 ซึง่ ลดลงจากเป้ าหมายในปี 2557 ที่ร้อยละ 7.5 และยัง น้อยกว่าอัต ราการขยายตัวปี
2557 ทีร่ ้อยละ 7.4 ถือเป็ นระดับทีต่ ่าทีส่ ุดในรอบ 25 ปี การปรับ ลดเป้ าหมายเศรษฐกิจ ในครัง้ นี้ถือเป็ นการแสดงจุ ดยืนว่ารัฐ บาลจีน
ต้องการให้มกี ารปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ อย่างจริงจังมากขึน้
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 58.07 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิ โตรเลียมของซาอุดอิ าระเบีย คาดว่าแนวโน้มของอุปสงค์น้ามันดิบ จะปรับ ตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2558 ประกอบกับความไม่สงบในลิเ บียที่ทาให้ต้องปิ ดท่าเรือขนส่ง น้ามันและแหล่ง ขุดเจาะมันน้ามันดิบ ส่ง ผลให้ป ริมาณ
น้ามันดิบจากกลุ่ม OPEC เดือนกุมภาพันธ์ลดลงมาอยู่ที่ 29.92 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายการผลิตที่ 30 ล้านบาร์เ รลต่ อวัน
อย่างไรก็ตามราคาน้ามันยังได้รบั แรงกดดันจากปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่
แข็งค่าขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ( 9-15 มีนาคม 2558)
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ครังที
้ ่ 2/2558
 ธนาคารกลางยุโรปประกาศอัตราดอกเบีย้
 อียปู ระมาณการครังที
้ ่ 2 จีดีพีไตรมาส 4/2557
2

