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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 141 ประจาวันที่ 16 มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 9–15 มีนาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสาคัญในรอบสัปดาห์

 กนง. เสียงแตกมติ 4 ต่อ 3 หั่นดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.75% เหตุเศรษฐกิจโตต่ากว่าคาด
 จีนตกลงรับซื้อข้าว 2 ล้านตัน ยางอีก 2 แสนตัน
 นายกสัง่ ชะลอกฎหมายภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างหวั่นกระทบคนรายได้น้อย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 โดยประเมินว่า แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงกว่าที่
ประเมินไว้ และแรงกระตุ้นจากภาคการคลังต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลชัดเจน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในระดับต่่าไปอีก
ระยะหนึ่ง โดยคณะกรรมการ 4 คน จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรผ่ อนคลายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจและช่วยพยุง
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะมองว่าจะมีส่วนให้ภาค
ธุรกิจและประชาชนลงทุนและใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยกระตุ้นการ
ใช้จ่ายของประชาชนได้มากนัก เนื่องจากยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรยังตกต่่าส่งผลต่ออ่านาจซื้อของ
ประชาชนยังไม่ดีขึ้น โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้อาจมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เงินทุนไหล เข้าประเทศมากเกินไปจาก
ผลกระทบของมาตรการ QE ของต่างประเทศเป็นส่าคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงร่วมกับนายหวัง เสี่ยวเทา รอง
ผู้อานวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หลังการหารือเพื่อก่าหนดแผนงานการด่าเนินการภายใต้บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน โดยมีสาระส่าคัญของ MOU คือ รัฐบาลจีนจะรับซื้อข้าวจากไทย 2
ล้านตัน เป็นข้าวใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวในสต๊อกอีก 1 ล้านตัน ซึ่งจะรับซื้อระหว่างปี 2558-2559 นอกจากนี้จีนยังตกลงจะซื้อ
ยางพาราจากไทยปริมาณ 2 แสนตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปริมาณ 150,000 ตัน และยางแท่งอีกปริมาณ 50,000 ตัน
จากข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรฉบับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจีนมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยทั้งใน
ส่วนของข้าวและยางพารา นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ชะลอเรื่องการออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อน โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปพิจารณาความเหมาะสมในระยะยาวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจ อยู่
ในช่วงชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย นายกฯ จึงอยากให้ชะลอเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน โดยให้เป็นไปศึกษา
แนวทางด่าเนินการที่ไม่กระทบประชาชนในอนาคต ส่วนจะชะลอไปนานแค่ไหนต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมต่อไป ซึ่งแม้ว่าการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของภาครัฐมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็ตาม แต่จากสถานการณ์
เศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ท่าให้หลายฝ่ายกังวลว่าหากกฎหมายดังกล่าวถูกบังคับใช้ จะส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจมีต้นทุน
เพิ่มขึ้นจากการถือครองที่ดินที่ยังไม่ได้เริ่มด่าเนินโครงการ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วภาระดังกล่าวก็จะตกสู่ประชาชนที่ต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ใน
ราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งยังมีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมา นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังอาจจะเป็นตัวแปรที่
ท่าให้คนที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองลดลงหรือบางส่วนชะลอการตัดสินใจออกไป ซึ่งการออกกฎหมายดังกล่าวอาจขัดกับนโยบายที่
สนับสนุนให้คนอยากมีบ้านในอดีต เช่น สินเชื่อบ้านหลังแรก และการให้สิทธ์ลดหย่อนทางภาษี เงินกู้ เป็นต้น ดังนั้นการชะลอกฎหมาย
เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในขณะนี้
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เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์
 อัตราว่างงานสหรัฐฯต่าสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง
 EU บรรลุข้อตกลงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรป
 ยอดส่งออกจีนเดือน ก.พ. 58 สูงสุดในรอบ 5 ปี
 ญี่ปุ่นปรับประมาณการ GDP ไตรมาส 4/ 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.5
 ราคาน้ามันปรับตัวลดลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น และปริมาณน้ามันดิบ คงคลังสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง
เศรษฐกิ จ โลกในสั ปดาห์ นี้ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น เริ่ ม ด้ ว ยเศรษฐกิ จ สหรั ฐฯ โดยยอดการจ้ า งงานนอกภาคเกษตรสหรั ฐ ฯเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มขึ้น 295,000 ราย โดยการแบ่งออกเป็นการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 288,000 ต่าแหน่ง ภาครัฐเพิ่มขึ้น
7,000 ต่าแหน่ง ส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.5 โดยเป็นระดับต่าสุดในรอบกว่า 6 ปีครึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลข
ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม ที่ลดลงจ่านวน 36,000 ราย อยู่ที่ 289,000 ราย ด้านสหภาพ
ยุโรปรัฐมนตรีคลัง 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) บรรลุข้อตกลงแผนการลงทุนมูลค่า 315,000 ล้านยูโร (ประมาณ
11,025,000 ล้านบาท) โดยใช้ชื่อว่า กองทุนยุโรปเพื่อการลงทุนทางยุทธศาสตร์ (European Fund for Strategic Investments:
EFSI) เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป โดยไม่ก่อหนี้เพิ่ม ซึ่งเน้นกระตุน้ ภาคเอกชนให้ลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความ
เสี่ยงสูงขึ้น เช่น บรอดแบนด์และเครือข่ายพลังงาน พร้อมตั้งเป้าหมายให้โครงการแรกเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ ส่วนเศรษฐกิจจีนสานักงาน
ศุลกากรของจีน รายงานว่า การส่งออกของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มูลค่าการส่งออก 1.04 ล้านล้านหยวน (199,110 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่การ
น่าเข้าลดลงร้อยละ 20.1 (6.661 แสนล้านหยวน) ตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากอุปสงค์ในตลาดโลกมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่
ตัวเลขการน่าเข้าสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัว ในส่วนของญี่ปุ่นได้ปรับลดประมาณการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2557 เหลือเพียงร้อยละ 1.5 ลดลงจากที่ได้ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ว่าขยายตัวร้อยละ 2.2
เนื่องจากความอ่อนแอของการใช้จ่ายภาคเอกชน และการลงทุนในภาคธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับขึ้นภาษีการบริโภคที่
ผ่านมา
ส่าหรับราคาน้ามันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 55.41 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล จากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) เริ่มด่าเนิน
มาตรการ QE เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ประกอบกับมีการคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี
2558 นอกจากนี้ราคาน้่ามันยังคงถูกกดดันจากปริมาณน้่ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน โดยปรับ
เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาร์บาร์เรล มาอยู่ที่ 448.9 ล้านบาร์เรล ถือระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 80 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ( 16-22 มีนาคม 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2558
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