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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 146 ประจาวันที่ 20 เมษายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 13- 17 เมษายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 ศูนย์พยากรณ์ฯ ปรับลดประมาณการณ์ เศรษฐกิ จปี 58 เหลือโต 3.2% จากเดิมคาดโต 4%
 สมาคมผู้ส่งออกข้าวจ่อปรับตัวเลขส่งออกข้าวปี 58 ใหม่อาจไม่ถึงเป้ า 10 ล้านตัน
 กระทรวงคลังอัดฉี ดเงิน 4 หมื่นล้าน ฟื้ นกองทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิ จลดหนี้นอกระบบ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับประมาณการณ์ ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จของ
ไทยในปี นี้ ลงมาเหลือเติ บโตร้อยละ 3.2 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 3.0-3.5 จากเดิม เดือนพฤศจิกายน 2557 คาดว่าจะเติบ โตที่ร้อยละ 4
และมองว่ายังโอกาสทีจ่ ะเติบโตต่ากว่าร้อยละ 3 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีปจั จัยลบกดดันอยู่หลายด้าน ขณะที่คาดว่าภาคการส่ง ออก
จะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 จากเดิมคาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 4.1 อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปคาดว่าจะอยู่ทรี่ ้อยละ 0.5 จากเดิมคาดไว้ทรี่ ้อยละ
2.3 โดยโอกาสทีเ่ ศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้มากน้องเพียงใดนัน้ ขึน้ กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลกและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่
เป็ นรูปธรรมของรัฐบาล โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคม สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงราคาข้าว
ไทยในขณะนี้ ว่ามีราคาสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในช่วง 3 เดือ นที ผ่ ่านมาหลุดเป้ าหมาย
จากทีต่ งั ้ ไว้น่าจะส่งออกได้ถึง 2.5 ล้านตัน โดยสามารถส่งออกได้เพียง 2.1-2.2 ล้านตันเท่านัน้ และดูแนวโน้มความต้องการข้าว
ไทยในช่วง 2-3 เดือนนี้ยงั ไม่ดนี กั ทาให้เป้าหมายทีผ่ ู้ส่งออกประเมินไว้ว่าการส่งออกข้าวไทยทังปี
้ จะทาได้ถึง 10 ล้านตัน อาจเป็ นเรื่อง
ลาบากซึง่ ภายใน 1-2 เดือนนี้สมาคมฯ จะประเมินการส่งออกข้าวไทยอีกครัง้ โดยอาจจาเป็ นต้องปรับประมาณการส่งออกข้าวไทยในปี นี้
ซึง่ น่าจะส่งออกได้เพียง 8-9 ล้านตันเท่านัน้ ซึง่ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรเข้ามามีส่วนช่วยในการผลักดันการส่ง ออกข้าวไทยใน
รูปแบบต่างๆ ให้เป็ นรูปธรรมชัดเจนเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประชาสัมพันธ์และหาตลาดใหม่ๆ เพื่อเป็ นช่องทางในการส่งออก
ข้าวเพิม่ มากขึน้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ากระทรวงการคลังเห็ นชอบมาตรการสนับ สนุนและพัฒนากองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพือ่ เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิ จฐานล่างโดยธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชือ่ วงเงิน 40,000 ล้านบาท ให้กบั 78,255 หมู่บ้านทั ่วประเทศ ระยะเวลาสนับ สนุ น 2 ปี เพื่อให้
ั หา
กองทุนหมู่บ้านกูย้ มื เป็ นเงินทุนต่อยอดสาหรับสมาชิกกูย้ มื เพื่อการลงทุน การสร้างรายได้ การใช้จ่ายยามฉุกเฉิน รวมถึงการแก้ไขป ญ
หนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่ อปี และมีร ะยะเวลากู้ยืมไม่เ กิน 5 ปี ซึ่ง โครงการดัง กล่าวน่ าจะมีส่วนช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนในระดับฐานราก เนื่องจากเมื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็สามารถมีเ งินไป
ลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ หรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอยในยามจาเป็ น ซึง่ การทีร่ ฐั บาลจะสนับสนุนเงินทุนให้กบั กองทุนหมู่บ้านนัน้ ก็
นับว่าเป็ นอีกช่องทางทีเ่ หมาะสมในช่วงเวลาทีเ่ ศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว เนื่องจากจะเป็ นการเพิม่ เม็ดเงินให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจมากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามหน่ วยงานภาครัฐก็ควรมีการติดตามการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดเพื่ อรักษา
มาตรฐานการดาเนินการทีด่ แี ละมีมาตรการป้องกันการเกิดปญั หาผิดนัดชาระหนี้ในอนาคต
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เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 IMF คงแนวโน้ มการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกไว้เท่าเดิม แต่มีทิศทางบวกเพิ่มขึน้
 ECB คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 0.05%
 จีดีพีจีน ไตรมาส 1/58 ต่าสุดในรอบ 6 ปี แต่ยงั เป็ นไปตามเป้ า

 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังอุปทานน้ามันดิบสหรัฐฯ ลดลง และความขัดแย้งในเยเมน
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จโลกในปี นี้ จะขยายตัว
ร้อยละ 3.5 เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.4 ซึง่ เป็ นระดับเดียวกับทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคมทีผ่ ่านมาแต่ มีการปรับ
คาดการณ์ในทางบวกมากขึน้ สาหรับญี่ปุ่นและยูโรโซน และปรับลดประมาณการสาหรับ สหรัฐ ฯ ลง อย่างไรก็ต าม IMF ระบุ ว่า สหรัฐฯ
ยังคงเป็ นผู้นาการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี นี้และปี หน้าแม้ว่าจะปรับลดประมาณการลงก็ตาม ทังนี
้ ้ IMF ได้ปรับเพิม่ คาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกในปี 2559 มาอยู่ที ร่ ้อ ยละ 3.8 ด้านเศรษฐกิจ ยูโรโซนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ อ้ ยละ 0.05 ต่อไป โดย ECB จะยังคงจุดยืนทางนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและเดินหน้ามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทีเ่ คยประกาศไว้ต่ อไป แม้ว่าเศรษฐกิจ จะปรับ ตัวดีขึ้นในระยะนี้ก็ต ามแต่ ความเสี่ยงที่มีต่ อการขยายตัวยัง คงมีอยู่ ขณะที่
เศรษฐกิจ จีนส่ง สัญญาณชะลอตัว ลงอย่างชัดเจนเมื่อสานัก งานสถิ ติ แห่ งชาติ จีน รายงานว่าจีดีพี ในไตรมาส 1/2558 ขยายตัว
ร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถือเป็ นระดับทีต่ ่าทีส่ ุดในรอบ 6 ปี (นับตัง้ แต่ช่วงวิกฤติการเงินโลกปี 2552) และชะลอ
ตัวลงจากไตรมาส 4/2557 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 7.3 ตัวเลขจีดพี นี ี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจ จีนซึ่ง มีขนาดใหญ่ เ ป็ นอันดับ 2 ของโลกมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงกว่าทีผ่ ่านมา แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่กาหนดเป้ าหมายการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปี นี้ไว้ทรี่ ้อยละ 7
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 58.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล หลังการปรับลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนขุดเจาะและผลิตน้ามันในช่วงทีผ่ ่านมา เริ่มส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ามันดิบ ของสหรัฐฯ
ปรับตัวลดลง และจากทีส่ านักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ น้อย
กว่าคาด รวมถึงสานักงานพลัง งานสากล (IEA) ปรับ เพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของอุป สงค์น้ามันดิบ ในปี 2558 มาอยู่ที่ 93.6 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ราคาน้ามันยังได้รบั แรงสนับสนุนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในประเทศเยเมน
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ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20 – 24 เมษายน 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ เดือนมีนาคม 2558
 ดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ เดือนเมษายน 2558
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