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คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 องคก์ร (กกร.) ปรบัเป้าหมายคาดการณ์เศรษฐกิจและการส่งออกปี 2558 ลง โดย

คาดการณ์ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จีดพี)ี ปี 2558 จะเติบโตร้อยละ  3.5 อนัเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐซึ่งจะ

ชดัเจนในช่วงไตรมาสที ่3-4 ของปีน้ี และรายไดจ้ากการท่องเทีย่วทีถ่ือเป็นหวัใจหลกัในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 29 ใน

ส่วนของการส่งออกภาพรวมลดเป้าหมายลงเหลือขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 จากเป้าเดิมที่ตัง้ไว้ร้อยละ 3.5 เน่ืองจากสถานการณ์

เศรษฐกจิโลกยงัคงฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาด ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปีปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 4.82 ซึ่งจากการปรับ
ประมาณการเศรษฐกจิดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า กกร. ยงัคงมองการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในภาพรวมค่อนขา้งดอีนัเป็นผลมาจากการเร่งใน

ส่วนของการใชจ่้ายของภาครฐั และภาคการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัในระดบัทีด่โีดยจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศ

ไทยปรบัตวัเพิม่ขึ้น 5 เดือนต่อเน่ือง นับตัง้แต่เดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา แต่ กกร. ยงัคงมีมุมมองต่อการส่งออกในทางที่ไม่ดีนัก

เน่ืองจากตวัเลขการส่งออกในช่วง 2 เดอืนแรกของปีทีป่รบัตวัลดลงในระดบัสงู แสดงใหเ้หน็ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่

ยงัคงฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้และยงัมีความเสี่ยงอยู่มากในระยะต่อไป ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ขยายตวัต า่สุดรอบ 5 ปี 

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,210 รายทัว่ประเทศ ระหว่างวนัที ่1-5 เมษายน 2558 โดยมลูค่าการใชจ่้ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไทยในปี 

2558 อยู่ที ่119,165 ลา้นบาท โดยขยายตวัจากปีก่อนร้อยละ 2.01 ซึง่เป็นอตัราการขยายตวัต ่าสุดในรอบ 5 ปี แต่หากไม่นับปี 2553 ที่

ไทยเจอวกิฤตเศรษฐกจิโลกซึง่ส่งผลใหก้ารใชจ่้ายเงินในช่วงสงกรานต์ติดลบร้อยละ 4.67 การใชจ่้ายเงินในช่วงสงกรานต์ปีน้ีจะขยายตัว

ต ่าสุดในรอบ 11 ปีนบัจากทีท่ าการส ารวจในปี 2548 เน่ืองจากประชาชนยงัมคีวามกงัวลเศรษฐกจิในประเทศ ปญัหาหน้ีครวัเรือน รวมถึง

ราคาพชืผลเกษตรตกต ่า และภาวะค่าครองชพีสงู ส่งผลใหป้ระชาชนมกีารระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อยในระดบัสงู 

 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั เปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในรอบ 6 เดือน สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณรวมได้รอ้ยละ 51 โดยในส่วนของงบลงทุนเบิกจ่ายได้กว่าร้อยละ 30 จากงบทีท่ าสญัญาผูกพนัทัง้หมดประมาณ
รอ้ยละ 43 เน่ืองจากบางส่วนยงัติดขดัในขัน้ตอนของการท าสญัญา อย่างไรกต็ามเชื่อว่าการท าสญัญาผูกพนัและการเบิกจ่ายงบลงทุน
ช่วงครึ่งปีหลงังบประมาณจะเร็วขึ้นกว่าครึ่งปีแรก และสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนจะได้ถึง ร้อยละ 80 ตามที่ร ัฐบาลตัง้เป้าหมายไว ้
สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐแม้จะยงัต ่ากว่าเป้าแต่ก็นับว่ามีสญัญาณที่ดีขึ้นจากไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่
เบิกจ่ายงบลงทุนไดเ้พยีงร้อยละ 10 ซึง่ภาครฐัเองไดล้ดขัน้ตอนที่เป็นปญัหาเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวดเร็วเพิ่มขึ้น นอกกจากน้ีงบ
ลงทุนของภาครฐัน่าจะเป็นปจัจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ดงันัน้ในครึ่งปีหลงัของงบประมาณคาดว่าภาครฐัจะเพิม่ประสิทธิภาพ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 กกร. คาดเศรษฐกิจไทยปี 58 โต 3.5% จากการใช้จ่ายภาครฐัและการท่องเท่ียว หัน่ส่งออกทัง้ปีโตแค่ 1% 

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ เผยการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 58  ขยายตวัต ่าสดุรอบ 5 ปี 

 คลงัรบัเบิกงบลงทุนปีงบประมาณ 58 ครึง่ปีแรกต ่าเป้า 
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ช่วงวนัท่ี 6- 10 เมษายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 145  ประจ าวนัท่ี 13 เมษายน 2558 
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ในการเบิกจ่ายใหม้ากขึน้เพื่อใหง้บทุนเป็นเครื่องมอืช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศมากขึน้พร้อมทัง้ยงัเป็นการสร้างความเชื่อม ัน่ให้กบั
ภาคเอกชนอกีทางหน่ึง 
 

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัดขีึน้ โดยองคก์ารเพือ่ความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ (OECD) ปรบัเพิม่
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีในปีน้ีมาอยู่ทีร่้อยละ 1.7 จากทีเ่คยคาดการณ์ไว้ก่อนคร ัง้ก่อนหน้าว่าจะ
ขยายตวัรอ้ยละ 1.1 หลงัจากตวัเลขเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ ออกมาด ีส่งผลให้ตลาดคลายความกงัวลเกี่ยวกบัทิศทางการเติบโตของ
เศรษฐกจิในยุโรปรวมถึงกรซีได้ช าระคืนเงินกู้รอบล่าสดุจ านวน 460 ล้านยโูร ให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ตาม
ก าหนด (9 เมษายน 2558) ซึง่การช าระหน้ีดงักล่าวส่งผลให้กรีซมีสิทธิท์ี่จะได้รับเงินกู้งวดสุดท้ายของโครงการช่วยกู้วิกฤติระหว่าง
ประเทศจ านวน 240,000 ล้านยูโร ขณะที่กระทรวงการคลงัญีปุ่่ นรายงานว่า ญีปุ่่ นมียอดเกินดุลบญัชีเดินสะพดัในเดือน
กมุภาพนัธ์ซึง่เป็นการเกินดลุต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่8 โดยยอดเกินดุลบญัชีเดินสะพดัอยู่ที ่1.44 ล้านล้านเยน (1.197 หมืน่ล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ)  เป็นผลมาจากค่าเงินเยนอ่อนค่าซึ่งส่งผลดีต่อภาคการบริการและการลงทุนของประเทศ ส่วนกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้ระบุถึง แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศพฒันาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ปรบัตัวลดลง
ในช่วงทีผ่่านมา โดยคาดว่าประเทศพฒันาแลว้จะขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 1.3 ต่อปี ในช่วงปี 2551-2557 เป็นร้อยละ 1.6 ต่อปี ในช่วงปี 
2558-2563 ถือเป็นระดบัต ่ากว่าก่อนทีจ่ะเกดิวกิฤติการเงินโลก (ค่าเฉลีย่อยู่ทีร่้อยละ 2.3 ต่อปี) ส าหรบัตลาดเกดิใหม่ขยายตัวในอตัราที่
ชะลอลงจากร้อยละ 6.5 ต่อปี ในช่วงปี 2551-2557 เป็นร้อยละ 5.2 ต่อปี ในช่วงปี 2558-2563 หลงัจากกลุ่มผู้สูงอายุมีสดัส่วนเพิ่มขึ้น 
ประกอบกบัการลงทุนลดลงและผลติภาพชะลอตวัลง นอกจากน้ี ประเทศจีนก าลงัอยู่ในช่วงปฏิรูปเศรษฐกจิซึง่อาจส่งผลให้การขยายตัว
ของเศรษฐกจิจีนชะลอตวัลง 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่55.06 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล หลงัจากมปีระกาศออกมาว่าการยกเลกิมาตรการคว ่าบาตรอหิร่านนัน้ไม่สามารถยกเลิกได้ทนัที โดยการคว ่าบาตรจะยุติลงก็
ต่อเมื่ออหิร่านได้บรรลุข้อตกลงทัง้หมด ประกอบกบัส านักงานสารสนเทศด้านพลงังานของสหรัฐฯ (EIA) ปรับเพิ่มคาดการณ์ความ
ต้องการน ้ามนัในปี 2558 อยู่ที ่1.04 ลา้นบาร์เรล นอกจากน้ีราคาน ้ามนัยงัไดร้บัแรงสนบัสนุนจากตวัเลขเศรษฐกจิของเยอรมนีทีอ่อกมาด ี
และปญัหาหน้ีสนิของกรีซทีม่ทีศิทางดขีึน้   
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (13 – 17 เมษายน 2558)        

 รฐับาลแถลงผลงาน 6 เดอืน (วนัที ่17 เมษายน 2558) 
 จีดพีจีีนไตรมาส 1/2558 
 ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวนัที ่15 เมษายน 2558 เกีย่วกบัการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของภูมิภาค 

และความคบืหน้าของการใชม้าตรการ QE  
  

 

 

 OECD ปรบัเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจเยอรมนีปี 58 ท่ี 1.7% 

 กรซีช าระหน้ี 460 ล้านยโูร ให้ IMF ตามก าหนดแล้ว 

 ยอดดลุบญัชีเดินสะพดัญ่ีปุ่ น ก.พ. เกินดลุ 8 เดือนติดต่อกนั 

 IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัลดลง และฟ้ืนตวัไม่เท่าก่อนวิกฤติการเงินโลก 

 ราคาน ้ามนัปรบัเพ่ิมขึน้หลงัตลาดคาดว่าอิหรา่นยงัไม่สามารถเพ่ิมการส่งออกได้ 
 

 
 


