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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 145 ประจาวันที่ 13 เมษายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 6- 10 เมษายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 กกร. คาดเศรษฐกิ จไทยปี 58 โต 3.5% จากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ ยว หั ่นส่งออกทัง้ ปี โตแค่ 1%
 ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 58 ขยายตัวต่าสุดรอบ 5 ปี
 คลังรับเบิกงบลงทุนปี งบประมาณ 58 ครึง่ ปี แรกต่าเป้ า
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 องค์กร (กกร.) ปรับเป้ าหมายคาดการณ์เศรษฐกิ จและการส่งออกปี 2558 ลง โดย
คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี ปี 2558 จะเติบ โตร้อยละ 3.5 อันเป็ นผลจากการเบิกจ่ ายงบลงทุนของภาครัฐซึ่ง จะ
ชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี นี้ และรายได้จากการท่องเทีย่ วทีถ่ ือเป็ นหัวใจหลักในการฟื้ นฟูเ ศรษฐกิจ เติบ โตขึ้นถึง ร้อยละ 29 ใน
ส่วนของการส่ง ออกภาพรวมลดเป้ าหมายลงเหลือขยายตัวเพียงร้ อยละ 1.0 จากเป้ าเดิมที่ต งั ้ ไว้ร้อยละ 3.5 เนื่องจากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกยัง คงฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาด ส่ง ผลให้การส่ง ออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี ป รับ ตัวลดลงถึง ร้อยละ 4.82 ซึ่ง จากการปรับ
ประมาณการเศรษฐกิจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กกร. ยังคงมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมค่อนข้างดีอนั เป็ นผลมาจากการเร่งใน
ส่วนของการใช้จ่ายของภาครัฐ และภาคการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวในระดับทีด่ โี ดยจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยปรับตัวเพิม่ ขึ้น 5 เดือนต่ อเนื่อง นับ ตัง้ แต่ เ ดือนตุ ลาคมของปี ที่ผ่ านมา แต่ กกร. ยัง คงมีมุมมองต่ อการส่ง ออกในทางที่ไม่ดีนัก
เนื่องจากตัวเลขการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี ทปี่ รับตัวลดลงในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์เ ศรษฐกิจ ของประเทศคู่ค้าที่
ยัง คงฟื้ นตัว ช้ากว่ าที่คาดการณ์ไว้แ ละยัง มีความเสี่ยงอยู่มากในระยะต่ อไป ศูน ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย
หอการค้าไทย เปิ ดเผยผลสารวจพฤติ กรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ขยายตัวตา่ สุดรอบ 5 ปี
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 1,210 รายทั ่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2558 โดยมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไทยในปี
2558 อยู่ที่ 119,165 ล้านบาท โดยขยายตัวจากปี ก่อนร้อยละ 2.01 ซึง่ เป็ นอัตราการขยายตัวต่าสุดในรอบ 5 ปี แต่หากไม่นับ ปี 2553 ที่
ไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึง่ ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินในช่วงสงกรานต์ติดลบร้อยละ 4.67 การใช้จ่ายเงินในช่วงสงกรานต์ปี นี้ จ ะขยายตัว
ต่าสุดในรอบ 11 ปี นบั จากทีท่ าการสารวจในปี 2548 เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลเศรษฐกิจในประเทศ ปญั หาหนี้ครัวเรือน รวมถึง
ราคาพืชผลเกษตรตกต่า และภาวะค่าครองชีพสูง ส่งผลให้ประชาชนมีการระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในระดับสูง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยการเบิ ก จ่ายงบประมาณปี 2558 ในรอบ 6 เดือ น สามารถเบิ ก จ่าย
งบประมาณรวมได้รอ้ ยละ 51 โดยในส่วนของงบลงทุนเบิ ก จ่ายได้ก ว่าร้อ ยละ 30 จากงบที ท่ าสัญญาผูก พันทัง้ หมดประมาณ
ร้อยละ 43 เนื่องจากบางส่วนยังติดขัดในขันตอนของการท
้
าสัญญา อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการทาสัญญาผูกพันและการเบิกจ่ ายงบลงทุน
ช่วงครึ่ง ปี หลัง งบประมาณจะเร็ว ขึ้นกว่าครึ่ง ปี แรก และสามารถเบิกจ่ ายงบลงทุนจะได้ถึง ร้อยละ 80 ตามที่ร ัฐ บาลตัง้ เป้ าหมายไว้
สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ แม้จ ะยัง ต่ ากว่าเป้ าแต่ ก็นับ ว่ามีสญ
ั ญาณที่ดีขึ้นจากไตรมาสแรกของปี ง บประมาณที่
ั หาเพื่อเร่ ง รัดการเบิกจ่ ายให้ร วดเร็ว เพิ่มขึ้น นอกกจากนี้ง บ
เบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียงร้อยละ 10 ซึง่ ภาครัฐเองได้ลดขันตอนที
้
่เ ป็ นป ญ
ลงทุนของภาครัฐน่าจะเป็ นปจั จัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนัน้ ในครึ่งปี หลังของงบประมาณคาดว่าภาครัฐจะเพิม่ ประสิทธิภาพ
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ในการเบิกจ่ายให้มากขึน้ เพื่อให้งบทุนเป็ นเครื่องมือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ พร้อมทังยั
้ งเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นให้ กบั
ภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





OECD ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิ จเยอรมนี ปี 58 ที่ 1.7%
กรีซชาระหนี้ 460 ล้านยูโร ให้ IMF ตามกาหนดแล้ว
ยอดดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่น ก.พ. เกิ นดุล 8 เดือนติ ดต่อกัน
IMF คาดการณ์เศรษฐกิ จโลกจะขยายตัวลดลง และฟื้ นตัวไม่เท่าก่อนวิกฤติ การเงินโลก

 ราคาน้ามันปรับเพิ่มขึน้ หลังตลาดคาดว่าอิ หร่านยังไม่สามารถเพิ่มการส่งออกได้
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มการฟื้นตัวดีขนึ้ โดยองค์การเพือ่ ความร่ว มมือ และพัฒนาเศรษฐกิ จ (OECD) ปรับเพิ ม่
คาดการณ์ ก ารขยายตัว ของเศรษฐกิ จเยอรมนี ในปี นี้ มาอยู่ทีร่ ้อ ยละ 1.7 จากที เ่ คยคาดการณ์ ไว้ก่ อ นครังก่
้ อ นหน้ าว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 1.1 หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ออกมาดี ส่ง ผลให้ต ลาดคลายความกัง วลเกี่ยวกับ ทิศทางการเติบ โตของ
เศรษฐกิจในยุโรปรวมถึงกรีซได้ชาระคืนเงินกู้รอบล่าสุดจานวน 460 ล้านยูโร ให้ ก องทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) ได้ตาม
กาหนด (9 เมษายน 2558) ซึง่ การชาระหนี้ดงั กล่าวส่งผลให้กรีซมีสิทธิท์ ี่จ ะได้ร ับ เงินกู้ง วดสุดท้ายของโครงการช่วยกู้วิกฤติร ะหว่าง
ประเทศจ านวน 240,000 ล้า นยูโร ขณะที่ก ระทรวงการคลัง ญีป่ ุ่ นรายงานว่ า ญีป่ ุ่ นมี ยอดเกิ น ดุล บัญ ชีเ ดิ น สะพัด ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ซงึ ่ เป็ นการเกิ นดุลต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 8 โดยยอดเกิ นดุลบัญชีเดิ นสะพัดอยู่ที ่ 1.44 ล้านล้านเยน (1.197 หมืน่ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็ นผลมาจากค่าเงินเยนอ่อนค่าซึ่ง ส่ง ผลดีต่ อภาคการบริการและการลงทุนของ ประเทศ ส่วนกองทุนการเงิ น
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้ระบุถึง แนวโน้ มการขยายตัวของเศรษฐกิ จในประเทศพัฒนาแล้ว และตลาดเกิ ดใหม่ปรับตัว ลดลง
ในช่วงทีผ่ ่านมา โดยคาดว่าประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 1.3 ต่อปี ในช่วงปี 2551-2557 เป็ นร้อยละ 1.6 ต่ อปี ในช่วงปี
2558-2563 ถือเป็ นระดับต่ากว่าก่อนทีจ่ ะเกิดวิกฤติการเงินโลก (ค่าเฉลีย่ อยู่ทรี่ ้อยละ 2.3 ต่อปี ) สาหรับตลาดเกิดใหม่ขยายตัวในอัต ราที่
ชะลอลงจากร้อยละ 6.5 ต่อปี ในช่วงปี 2551-2557 เป็ นร้อยละ 5.2 ต่อปี ในช่วงปี 2558-2563 หลัง จากกลุ่มผู้สูง อายุมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้น
ประกอบกับการลงทุนลดลงและผลิตภาพชะลอตัวลง นอกจากนี้ ประเทศจีนกาลังอยู่ในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจซึง่ อาจส่ง ผลให้การขยายตัว
ของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 55.06 เหรียญสหรัฐ ฯ ต่ อ
บาร์เรล หลังจากมีประกาศออกมาว่าการยกเลิกมาตรการคว่าบาตรอิหร่านนัน้ ไม่สามารถยกเลิกได้ทนั ที โดยการคว่าบาตรจะยุติลงก็
ต่อเมื่ออิหร่านได้บ รรลุข้อตกลงทัง้ หมด ประกอบกับ สานักงานสารสนเทศด้านพลัง งานของสหรัฐฯ (EIA) ปรับ เพิ่มคาดการณ์ความ
ต้องการน้ามันในปี 2558 อยู่ที่ 1.04 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ราคาน้ามันยังได้รบั แรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีทอี่ อกมาดี
และปญั หาหนี้สนิ ของกรีซทีม่ ที ศิ ทางดีขนึ้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13 – 17 เมษายน 2558)
 รัฐบาลแถลงผลงาน 6 เดือน (วันที่ 17 เมษายน 2558)
 จีดพี จี ีนไตรมาส 1/2558
 ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 15 เมษายน 2558 เกีย่ วกับการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ ของภูมิภาค
และความคืบหน้าของการใช้มาตรการ QE
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