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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 143 ประจาวันที่ 30 มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2557







ช่วงวันที่ 23–27 มีนาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

ส่งออก ก.พ. ติ ดลบ 6.18% ลดลงมากสุดรอบ 6 เดือน เป้ า 4% น่ าจะได้แค่ฝัน
ดัชนี เชื่อมั ่นอุตสาหกรรม ก.พ. อยู่ที่ระดับ 88.9 ลดลง 2 เดือนต่อเนื่ อง
ยอดผลิตและส่งออกยานยนต์ ก.พ. เพิ่มขึน้ 2 เดือนต่อเนื่ อง คาดทัง้ ปี ทะลุ 2.15 ล้านคัน
สศก. เผยภาวะเศรษฐกิ จการเกษตรไตรมาสแรกหดตัว 1.5% คาดทัง้ ปี หดตัวจากปัจจัยภัยแล้ง
คลังคลอดนาโนไฟแนนซ์เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรากหญ้าหวั ่นกากับไม่ดีหนี้ครัวเรือนพุ่ง

กระทรวงพาณิ ชย์เผยการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 17,230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อ ยละ 6.14
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถือเป็ นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 6 เดือน โดยการส่ง ออกสินค้าเกษตรและอุต สาหกรรม
เกษตรและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 12.5 และ 3.7 ตามลาดับ ส่ง ผลให้การส่ง ออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี
(มกราคม-กุมภาพันธ์ ) 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.82 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน และกระทรวงพาณิชย์ม ั ่นใจการส่ง ออกทัง้
ปี ขยายตัวเป็ นบวก จากสถานการณ์การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกส่งสัญญาณให้เห็นว่าการส่งออกในปี นี้ ยงั คงมีความเสี่ยงอยู่ม ากจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าทีค่ าดส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลงอย่างต่ อเนื่อง รวมถึง การแข็ง ค่าของค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่คา้ และประเทศคู่แข่งส่งผลให้สนิ ค้าไทยมีราคาแพงขึน้ สาหรับเป้าหมายการส่งออกตลอดทัง้ ปี หากกระทรวงพาณิชย์
ต้องการให้การส่งออกขยายตัวที่ร้อยละ 4 ตามเป้ าหมายเดิม การส่ง ออกในช่วงที่เ หลือของปี จ ะต้องมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณเดือนละ
20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง น่ าจะเป็ นไปได้ยาก สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยผลการสารวจความ
เชือ่ มั ่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 88.9 ลดลงจากระดับ 91.1 ในเดือนมกราคม ปรับตัว ลดลง
ติ ดต่อกันเป็ นเดือนที ่ 2 ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมั ่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ทรี่ ะดับ 99.2 ลดลงจากระดับ 100.4 ในเดือนมกราคม
และค่าดัชนียงั ลดลงต่ากว่าระดับ 100 เป็ นครัง้ แรกในรอบ 10 เดือน สะท้อนความเชื่อมั ่นต่อการประกอบการในอนาคตอยู่ในระดับ ที่ไม่ดี
โดยค่าดัชนีความเชื่อมั ่นฯ ทังในป
้ จั จุบนั และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ทีป่ รับตัวลดลงเกิดจากการปรับ ตัวลดลงขององค์ป ระกอบยอด
คาสั ่งซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ จากค่าดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุต สาหกรรม
ในเดือนกุมภาพันธ์ทปี่ รับตัวลดลงเป็ นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศทีย่ งั คงซึมตัวต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์เ ศรษฐกิจ โลกที่
ฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาดและค่าเงินบาทที่แข็ง ค่า เป็ นอุป สรรคต่ อการส่ง ออกเป็ นสาคัญ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
คาดการณ์การผลิตรถยนต์ปี 2558 ที ่ 2.15 ล้านคัน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 14.36 แบ่งเป็ นการส่งออก 1.2 ล้านคัน และในประเทศ 9.5 แสน
คัน โดยยอดผลิตรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 175,351 คัน เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทแี่ ล้วร้อยละ 2.79 ยอดส่ง ออกเดือน
กุมภาพันธ์มกี ารส่งออก 108,731 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.32 ซึง่ การผลิตและการส่งออกรถยนต์เป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึ้น 2 เดือนติดต่ อกัน
ขณะยอดขายในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ มีจานวนทังสิ
้ น้ 63,948 คัน ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ เ พิ่มขึ้น
จากเดือนมกราคม 2558 ร้อยละ 7.08 เป็ นผลจากเศรษฐกิจในประเทศทีฟ่ ื้นตัวช้าและราคาสินค้าเกษตรตกต่า การลงทุนของภาครัฐ และ
เอกชนยังชะลอตัว การเบิกจ่ายงบภาครัฐต่ากว่าเป้าหมาย และความเข้มงวดในการให้สนิ เชื่อของสถาบันการเงิน
สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตรเปิ ดเผยถึงสภาวะเศรษฐกิ จการเกษตรไตรมาสที ่ 1/2558 หดตัว ร้อ ยละ 1.5 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึง่ ปจั จัยลบทีท่ าให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวในไตรมาสนี้ ได้แก่ ปญั หาภัยแล้งที่ได้ขึ้นตัง้ แต่ ป ลายปี
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2557 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ทาให้ปริมาณน้าในเขื่อนหลักมีน้อยส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อการเพาะปลูกพืชหลาย
ชนิดในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าแม่กลอง โดยคาดการณ์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 ว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ
-1.8 ถึง -0.8 โดยสาขาการผลิตทีห่ ดตัวลงได้แก่สาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตร ซึง่ หน่วยงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องจาเป็ นต้องมีการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ภยั แล้งอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร รวมทังการปรั
้
บ
ั
แผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบนั คลังเห็นชอบใบอนุญาตประกอบการนาโนไฟแนนซ์ 3 รายแรกรับ
ไลเซนส์ บริษทั เงินสดทันใจ บริษทั ไทยเอซ แคปปิ ตอล และบริษทั แมคคาเล กรุ๊พ รอ รมว.คลังลงนามสัปดาห์หน้า ด้าน SAWAD ถือ
เงินสดทันใจ 100% เตรียมปล่อยกูล้ กู ค้าเดิมกว่า 2 แสนราย โดยการปล่อยกูข้ องธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ถือเป็ นอีกมาตรการหนึ่ง ที่ภาครัฐ
ต้องการนามาใช้เพื่อช่วยเพิม่ โอกาสให้ประชาชนรากหญ้าหรือผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่ง เงินทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็ น
การกูย้ มื โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คา้ ประกันและอัตราดอกเบี้ยทีต่ ่ากว่าการกูน้ อกระบบ แต่อย่างไรก็ตามมาตรการนี้กถ็ ือเป็ นเพิ่มช่องทาง
ของการก่อหนี้ทงี่ ่ายขึน้ ของกลุ่มผู้มรี ายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่แน่นอนอย่างเกษตรกร พ่อค้าแม่คา้ ในตลาด แท็กซี่ ซึง่ ภาครัฐควรมีร ะ บบ
ติดตามถึง ประสิทธิภ าพการของการปล่อ ยเงิ นกู้ข องบริ ษัทผู้ ได้ร ับ อนุ ญ าตและการใช้เ งิน กู้ของผู้เ ข้าร่ วมโครงการว่าเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อป้องการปญั หาหนี้สนิ ครัวเรือนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 จีนคาดเศรษฐกิ จในไตรมาส 1/2558 ขยายตัว 6.88%
 ภาคการผลิตยูโรโซน มี.ค. 58 เพิ่มขึน้ สูงสุดในรอบ 10 เดือน
 ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการสหรัฐฯ มี.ค. 58 สูงสุดในรอบ 6 เดือน

 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากค่าเงินสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง และเหตุการณ์ส้รู บในเยเมน
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มการฟื้นตัวดีขนึ้ เริ่มด้วยเศรษฐกิจ จีน สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) คาดว่า จีดีพีใน
ไตรมาสแรกของจีนจะขยายตัวร้อยละ 6.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมา และคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ จีนจะ
กลับมามีเสถียรภาพในไตรมาสที่ 2/2558 ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซน Markit Economics รายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยู
โรโซนในเดือนมีนาคม 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 51.9 จากระดับ 51.0 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือ เป็ นระดับสูงที ส่ ุด
ในรอบ 10 เดือน บ่งชีว้ ่ากิจกรรมภาคการผลิตของยูโรโซนมีการขยายตัวและเศรษฐกิจของยูโรโซนกาลัง ฟื้ นตัวดีขึ้น รวมถึง ดัชนี ฝ่ าย
จัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นสาหรับภาคบริการของสหรัฐฯในเดือนมีนาคม 2558 ปรับตัวขึ้นอยู่ทีร่ ะดับ 58.6 จากระดับ 57.1 ในเดือ น
กุมภาพันธ์ ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน นับตัง้ แต่ เ ดือนกันยายนปี ที่ผ่ านมาซึ่ง การเป็ นผลมาจากการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นของคา
สั ่งซือ้ ใหม่
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 53.79 เหรียญสหรัฐ ฯ ต่ อ
บาร์เรล จากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ส่ง ผลให้มีแรงซื้อกลับ เข้ามาในตลาดน้ามันเพิ่มขึ้น ประกอบกับ Schlumberger
บริษทั ผู้ให้บริการด้านการสารวจและขุดเจาะน้ามันอันดับ 1 ของโลก คาดการณ์ว่าราคาน้ามันดิบจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงครึ่ง หลัง ของปี
2558 หลังบริษทั ขุดเจาะน้ามันหลายแห่งปรับลดงบประมาณในการขุดเจาะและผลิตน้ามันลง นอกจากนี้ราคาน้ามันยังได้รบั แรงสนับสนุน
จากเหตุการณ์สรู้ บในเยเมนทีท่ วีความรุนแรงขึน้ หลังซาอุดอิ าระเบียได้ปฏิบ ัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮูตี

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 มีนาคม – 4 เมษายน 2558)
 ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯเดือนมีนาคม 2558
 ดัชนี ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิ จของ อียู เดือนมีนาคม 2558
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