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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 144 ประจาวันที่ 6 เมษายน 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

ความเชื่อมั ่นผู้บริโภค มี.ค. 58 ลดลงทุกรายการ 3 เดือนต่อเนื่ อง
สศอ. เผย MPI ก.พ. 58 อยู่ที่ระดับ 171.91 เพิ่มขึน้ ครังแรกรอบ
้
63 เดือน
สศก. เผยภัยแล้งสร้างความเสียหายสินค้าเกษตรกว่า 6 พันล้านบาท
ออมสินเทงบ 3.5 หมื่นล้าน สนองนโยบายรัฐ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยว่าดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคของไทยเดือ น
มีนาคม 2558 ปรับตัวลดทุกรายการ 3 เดือนติ ดต่อกัน โดยดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมอยู่ทรี่ ะดับ 77.7 ลดจาก 79.1 ใน
เดือนกุมภาพันธ์ต่าสุดในรอบ 9 เดือน โดยดัชนีความเชื่อมั ่นของผู้บริโภคในปจั จุบนั อยู่ที่ 58.8 ลดลงจาก 59.8 และดัชนีความเชื่อมั ่นของ
ผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ 84.9 ลดลงจาก 86.4 ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 67.1 ลดลงจาก 68.4 ดัชนีความ
เชื่อมั ่นเกีย่ วกับโอกาสในการหางานทาอยู่ที่ 72.0 ลดลงจาก 73.0 และดัชนีความเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ รายได้ในอนาคตอยู่ที่ 94.0 ลดลงจาก
95.8 เนื่องจากทีผ่ ู้บริโภคมีความกังวลเกีย่ วกับความผันผวนเศรษฐกิจ โลกและเศรษฐกิจ ไทย การส่ง ออกที่ขยายตัวต่ ากว่าที่คาด การ
เบิกจ่ายภาครัฐล่าช้า และระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่า ส่งผลให้ประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ต ามจากที่
รัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึกและหันมาใช้มาตรา 44 คาดว่าจะส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วมีความมั ่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยเพิม่ ขึน้ สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยถึงดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในภาพรวมเดือ นกุมภาพันธ์
2558 อยู่ที ่ 171.91 ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ่ ่านมา โดยกลับมาเป็ นบวกครังแรกในรอบ
้
23 เดือ น ซึ่ง เป็ น
การขยายตัวตามหลายอุตสาหกรรม อาทิการกลั ่นน้ามัน เบียร์ น้าตาล เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ และชิน้ ส่วนอิเ ล็กทรอนิกส์ เป็ นผลมาจาก
อุตสาหกรรมการกลั ่นน้ามันในส่วนของโรงกลั ่นต่างๆ กลับมาทาการผลิตได้เกือบทุกโรงแล้วหลังมีการปิ ดซ่อมบารุ ง ในช่วงที่ผ่ านมา ใน
ส่วนของอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ผู้ประกอบการเร่งทาการผลิตก่อนมีการปรับใช้กฎหมายเรื่องของการจัดสรรเงินเข้ากองทุนพัฒ นาการ
กีฬาแห่งชาติประมาณร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิต ที่เ สียในแต่ ละปี และในส่วนของอุต สาหกรรมรถยนต์สถานการณ์ด้านการผลิต
ปรับตัวดีขนึ้ โดยยอดผลิตรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 175,351 คัน เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมาร้อยละ 2.79 จาก
สถานการณ์ดา้ นการส่งออกรถยนต์ทปี่ รับตัวเพิม่ ขึน้ โดยยอดส่งออกเดือนกุมภาพันธ์มีการส่ง ออก 108,731 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32
ซึง่ การผลิตและการส่งออกรถยนต์เป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2 เดือนติดต่อกัน โดยคาดว่า MPI ทังปี
้ นี้ จะขยายตัวทีร่ ้อยละ 3-4 สานัก งาน
เศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์ภยั แล้งตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงปั จจุบนั พบว่าผลผลิ ต
เกษตรได้รบั ความเสียหายคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 6,012 ล้านบาท แบ่งเป็ นความเสียหายของสินค้าข้าว 5,532 ล้านบาท จากพื้นที่
เสียหาย 1.17 ล้านไร่ คิดเป็ นปริมาณผลผลิต 6.63 แสนตัน และพืชไร่ 479 ล้านบาท จากพื้นที่เ สียหาย 5.81 หมื่นไร่ คิดเป็ นปริมาณ
ผลผลิต 3.26 แสนตัน จะเห็นได้ว่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรดังกล่าวอันเป็ นผลจากสถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้ที่รุ นแรงที่สุด
ในรอบหลายปี หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรทีจ่ ะออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เกีย่ วกับสถานการณ์ดา้ นภัยแล้งแก่เกษตรกรอย่างทันท่วงที รวมถึงการให้คาแนะนาแก่เกษตรกรในการปรับเปลีย่ นการปลูกพืชให้เหมาะ
กับสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อลดความสูญเสียทีจ่ ะเกิดแก่ผลผลิตของตนลง
ธนาคารออมสินปล่อยกู้ครบรอบ 102 ปี อัดฉี ด 3.5 หมืน่ ล้านบาท ปล่อยกู้รายย่อ ยเพิ ม่ เงิ นทุนหมุนเวียนในระบบ 4
โครงการ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนคา้ ประกัน ปล่อยเพื่อชาวรากหญ้า พ่อค้าแม่คา้ กูไ้ ด้ทุกอาชีพ ดอกเบี้ยต่าผ่อนยาว เนื่องจากในช่ว ง
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ทีผ่ ่านมาสถานการณ์การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศที่ ยงั ซบ
เซาทาให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึน้ ประกอบกับสถาบันการเงินของเอกชนเองก็มคี วามเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อมากขึน้ ดังนัน้ การออกมาตรการดังกล่าวของธนาคารออมสินนี้น่าจะเป็ นปจั จัยสนับสนุนให้มเี ม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามมาตรการนี้กถ็ ือเป็ นเพิม่ ช่องทางของการก่อหนี้ทงี่ ่ายขึน้ ของกลุ่มผู้มรี ายได้น้อยเช่นเดียวกับ
มาตรการปล่อยกูข้ องธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ แต่จะมีอตั ราดอกเบี้ยทีต่ ่ากว่าจึงทาให้มภี าระในการผ่อนชาระทีน่ ้อยกว่าหากมีการกู้ยืมเงินใน
วงเงินทีเ่ ท่ากัน และเพื่อป้องกันปญั หาหนี้สนิ ครัวเรือนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ภาครัฐ ควรมีร ะบบติดตามถึง ประสิทธิภาพการใช้เ งินกู้ดงั กล่าวของ
ผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





ดัชนี ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคสหรัฐฯ มี.ค. 58 ปรับตัวเพิ่มขึน้
ความเชื่อมั ่นยูโรโซน มี.ค. 58 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ครึง่
ความเชื่อมั ่นทางธุรกิ จ (TANKAN) ในไตรมาส 1/58 ทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา
ภาคการผลิตจีน มี.ค. 58 อยู่ที่ระดับ 49.6 ลดลงจากเดือนก่อนหน้ า

 ราคาน้ามันปรับลดลงเล็กน้ อยหลังอิ หร่านบรรลุข้อตกลงนิ วเคลียร์เบือ้ งต้ นกับชาติ มหาอ านาจ และปริมาณ
การผลิตน้ามันของกลุ่ม OPEC ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ และยูโรโซน โดยดัชนี ความเชือ่ มั ่น
ผู้บริโภคสหรัฐฯ (Consumer Confidence Index: CCI) เดือ นมีนาคม 2588 ที จ่ ดั ทาโดยสถาบัน The Conference Board
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ที ่ 101.3 จากระดับ 98.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็ นการเพิม่ ขึน้ มากกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้ จากมุมมองที่
ดีขนึ้ ในตลาดแรงงานและรายได้ เช่นเดียวกับ เศรษฐกิจ ยูโรโซนที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลัง ดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic
Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนมีนาคม 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 103.9 จากระดับ 102.3 ในเดือนกุมภาพันธ์
2558 ถือเป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนมิถุ นายน 2554 ผลจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE ของธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ส่งผลให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคเชื่อมั ่นว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะปรับตัวดีขนึ้ ขณะทีญ
่ ี่ปุ่นธนาคารกลางญีป่ ุ่ น (BOJ) รายงาน
ว่าดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางธุรกิ จ (TANKAN) ของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในไตรมาส 1/2558 ยังคงตัว อยู่ในระดับเดิ มคือ อยู่ทีร่ ะดับ
12 (ไม่เปลีย่ นแปลงจากไตรมาส 4/2557) สะท้อนว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ด้านเศรษฐกิจ จีน ดัชนี PMI ภาคการ
ผลิตของจีนในเดือนมีนาคม 2558 ที จ่ ดั ทาโดย HSBC ปรับตัว ลดลงมาอยู่ที ่ 49.6 จากระดับ 50.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลข
ดังกล่าวบ่งชีว้ ่าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัว
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 53.55 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล จากความกังวลว่าอุปทานน้ามันดิบในตลาดโลกจะเพิม่ สูงขึน้ หลังอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์เ บื้องต้น
กับชาติมหาอานาจทัง้ 6 ได้ ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ามันของกลุ่ม OPEC ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยู่ที่ 30.63 ล้านบาร์เ รลต่ อวัน ถือ
เป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 หลังจากอิรกั สามารถกลับมาส่งออกน้ามันได้เป็ นปกติ

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6 – 10 เมษายน 2558)
 ยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของอียู
 ยอดคาสั ่งซือ้ ภาคการผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของเยอรมัน
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