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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 142 ประจาวันที่ 23 มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 16–20 มีนาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 พาณิ ชย์คงเป้ าส่งออก 4% หลังเรียกฑูตพาณิ ชย์ชแี้ จงนโยบายกระตุ้นส่งออกในพืน้ ที่ของตนประเมินผลทุก 6
เดือน
 พาณิ ชย์เบรกระบายข้าวหวั ่นฉุดราคาข้าวในประเทศร่วงดันขายจีทูจีเกาหลี -ตุรกี
 คลังโอดเศรษฐกิ จทรุดรายได้หลุดเป้ าคาดสิ้นปี ทะลุแสนล้านบาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์มอบนโยบายผลัก ดันการส่งออกแก่ ทูต พาณิ ชย์ 61 สานัก งานใน 46 ประเทศ โดย
ั หา
กระทรวงยังคงเป้ าส่งออกปี 2558 ทีร่ อ้ ยละ 4 มูลค่า 2.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ แม้จ ะมีบ างประเทศในกลุ่มอียูป ระสบป ญ
เศรษฐกิจ แต่หลายประเทศในกลุ่ม เช่น ฝรั ่งเศส รวมทังตลาดอื
้
่นๆ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ตลาดทีเ่ ริ่มฟื้นตัว ดัง นัน้ จะประเมินสถานการณ์
อีกครัง้ หลังสิน้ ไตรมาสแรกของปี นี้ โดยได้มอบนโยบายให้ทตู พาณิ ชย์ในการทางานเน้นตามยุทธศาสตร์ดา้ นการตลาดทีก่ ระทรวงกาหนด
ไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดทีม่ กี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ตลาดที่มีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจ ปาน
กลาง เช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย ตลาดใหม่ เช่นแอฟริ กา และตลาดอาเซียน ทัง้ นี้ เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่ง จากการประเมิน
สถานการณ์ร่วมกันพบว่าตลาดสหรัฐฯและอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ขณะทีต่ ลาดอียแู ม้จ ะขยายตัวค่อนข้างต่ าแต่ ได้กาชับ ให้ทูต
พาณิชย์หาช่องทางให้ตลาดขยายตัวให้ได้ โดยได้ส ั ่งการให้ทตู พาณิชย์รายงานผลดาเนินงานทุก 3 เดือน และคณะกรรมการจะทาการ
ประเมินผลงานทูตพาณิชย์ทุก 6 เดือนหากไม่ผ่านเกณฑ์อาจมีการปรับเปลีย่ นตาแหน่งเพื่อให้คนทีม่ ศี กั ยภาพไปทางานแทนเพื่อให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ มาตรการดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยให้ฑตู พาณิชย์ในแต่ละพื้นที่ต้องพยายามหาช่องทางในการเร่ ง การ
ส่งออกในพืน้ ทีท่ สี่ านักงานของตนรับผิดชอบอย่างจริงจังเพิม่ มากขึน้ ซึง่ น่าจะมีส่วนช่วยให้การส่ง ออกในปี นี้ป รับ ตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้
บ้าง แม้เป้าหมายการขยายตัวของการส่ง ออกที่ร้อยละ 4 ที่กระทรวงพาณิชย์ต งั ้ เป้ าไว้ในปี นี้จ ะไม่ง่ ายนัก อีกทัง้ การส่ง ออกในเดือน
มกราคม 2558 ก็ปรับตัวในทิศทางทีล่ ดลงร้อยละ 3.46 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ส ั ่งการให้ ชะลอการระบายข้าวสารใน
สต็อ กรัฐบาลครังที
้ ่ 3/2558 ออกไปก่ อ น เพื อ่ ไม่ให้ สถานการณ์ ราคาข้าวเปลือ กในตลาดตกต า่ เนื ่อ งจากเป็ นช่ว งผลผลิ ต
ข้าวเปลือกนาปรังกาลังออกสู่ตลาด โดยยืนยันว่าราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยจะไม่ต่ ากว่าตันละ 8,000 บาท ที่ความชื้น 15% แต่ หาก
ความชืน้ มากกว่า ชาวนาจะขายได้ในราคาทีต่ ่ากว่า ทังนี
้ ้กระทรวงพาณิชย์กาลังเจรจาเร่งผลักดันการระบายข้าวผ่านวิธีรฐั ต่อรัฐ (จีทู
จี) กับประเทศตุรกีและเกาหลีใต้ และเมื่อรวมกับจีทจู ีทดี่ าเนินการไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ฟิลปิ ปิ นส์ปริมาณ 2 แสนตัน และจีนปริมาณ 2
ล้านตัน คาดว่าจะทาให้สถานการณ์ราคาข้าวดีขนึ้ จากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ มาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในเรื่องของราคาข้าวใน
ประเทศในช่วงทีผ่ ลผลิตข้าวของไทยทีเ่ ริ่มออกสู่ตลาดเพิม่ มากขึน้ ไม่ให้ราคาข้าวตกต่ามากจนเกินไป ซึ่ง จะส่ง ผลต่ อราคาขายข้าว และ
รายได้ของชาวนา อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันโครงการ "ตลาดกลางซือ้ ขายสินค้าเกษตร" เพื่อเปิ ดโอกาสให้เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการสามารถเจรจาซือ้ ขายสินค้าเกษตรโดยไม่มพี ่อค้าคนกลางเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึน้
คลังโอดเศรษฐกิ จทรุดกว่าคาดกระทบจัดเก็บภาษี 5 เดือนแรกปี งบประมาณ 2558 หลุดเป้ า 3.3 หมืน่ ล้านบาท คาด
สิ้นปี มีรายได้ตา่ กว่าเป้ าหมายไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท โดยกรมสรรพากรมีรายได้ลดลงมากทีส่ ุด 1.6 แสนล้านบาท โดยตัวเลข
จัดเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รายได้ทรุ ด 2 หมื่นล้าน ซึ่ง จากการหดตัวของการจัดเก็บ รายได้ของภาครัฐโดยเฉพาะกรมสรรพากร
สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัวมากนักเนื่องจากการบริโภคและการลงทุนชะลอตัว การจัดเก็บ ภ าษีร ถยนต์ ภาษี
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เครื่องดื่ม และภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าของกรมสรรพสามิตก็ยงั ต่ากว่าเป้าเป็ นผลมาจากการชะลอตัวของการบริโภคตามภาวะเศรษฐกิจ และ
นโยบายรถยนต์คนั แรก ในขณะทีก่ ารการจัดเก็บ ภาษีศุลกากรขาเข้ายัง ต่ ากว่าเป้ าจากการชะลอตัวมากของการนาเข้า ประกอบกับ
ในช่วงทีผ่ ่านมารัฐบาลมีการลดภาษีนาเข้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนัน้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ (การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเ ศษ 5 จัง หวัด การปรับ ลดอัต ราภาษีเ งินได้นิติบุ คคลสาหรับ SMEs การจัดตัง้ กองทุนร่ วมลงทุนในกิจ การ SMEs การปรับ ปรุ ง
โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต) จึงเป็ นปจั จัยสนับสนุนทีน่ ่าจะช่วยให้การบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนมี
มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็ นปจั จัยลบทีท่ าให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐไม่เป็ นไปตามเป้าหมายได้เช่นกัน

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





OECD ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิ จโลกปี นี้ที่ 4%
Fed มีมติ คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ที่ 0-0.25% พร้อมปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ
BOJ ยังคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป
ราคาน้ามันปรับลดลงต่อจากปริมาณน้ามันดิบเพิ่มขึน้ ต่อเนื่ อง และค่าเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึน้

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มการฟื้นตัวดีขนึ้ เมื่อองค์การเพือ่ ความร่ว มมือ และพัฒนาเศรษฐกิ จ (OECD) ได้ทาการ
ปรับเพิม่ คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกปี 2558 มาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 4.0 จากทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เ มื่อเดือนพฤศจิกายน 2557
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 รวมทังปรั
้ บเพิม่ คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2559 มาอยู่ที่ 4.3 เนื่องจากราคาน้ามันที่ป รับ ตัว ลดลงและการใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายธนาคารกลางประเทศต่างๆ ด้านสหรัฐฯ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FOMC) ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 สรุปได้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการชะลอตัวลงบ้างจากเดิมที่
เคยขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อปลายปี 2557 ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ ้อ ยละ 00.25 ต่อไป ขณะเดียวกัน Fed ได้ปรับลดคาดการณ์การเติ บโตทางเศรษฐกิ จของสหรัฐฯ ในปี นี้ มาอยู่ทีร่ ะหว่างร้อ ยละ 2.3-2.7
จากเดิมทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ทีร่ ้อยละ 2.6-3.0 ผลจากการส่ง ออกที่ชะลอตัวลง ขณะที่เ ศรษฐกิจ ญี่ปุ่นธนาคาร
กลางญีป่ นุ่ (BOJ) ตัดสินใจคงนโยบายผ่อนคลายการเงิ นในระดับปั จจุบนั ต่ อ ไป (80 ล้านล้านเยนต่ อ ปี ) พร้อมส่ง สัญญาณว่ า
เศรษฐกิจญี่ปุ่นกาลังจะออกจากภาวะถดถอย
สาหรับ ราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 51.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากความกังวลเกีย่ วกับปริมาณน้ามันดิบทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลิเบียรายงานว่าปริมาณน้ามันดิ บ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
490,000 บาร์เรลต่อวัน และจากที่ EIA รายงานปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ แตะระดับ สูง สุดเป็ นประวัติการณ์ใน
รอบ 80 ปี ยู่ที่ 458.51 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ราคาน้ามันยังคงถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่แข็ง ค่าขึ้นอย่างต่ อเนื่องและ
การคงกาลังการผลิตน้ามันของกลุ่ม OPEC

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ( 23-29 มีนาคม 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 4/2557 ครังสุ
้ ดท้าย
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อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq24/2114256

