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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 147 ประจาวันที่ 27 เมษายน 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 20- 24 เมษายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

BOI เผยมูลค่าส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 58 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน 5 เท่า
สศก. เผยดัชนี ราคาและดัชนี ผลผลิตเกษตร มี.ค. ปรับตัวลดลงต่อเนื่ อง
คลังเผยงบลงทุนปี งบ 58 เบิกจ่ายได้เพียง 34%
แบงก์รฐั อัดฉี ดสินเชื่อกระตุ้นศก. “ออมสิน" แชมป์ อนุมตั ิ มากสุด 1.38 แสนล้าน

คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558) บีโอ
ไอได้อนุมตั ิ ส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว 793 โครงการ เงินลงทุนรวม 217,560 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าการอนุมตั ิ โครงการลงทุน
ช่วงเดียวกันของปี ทีผ่ ่านมาถึง 5 เท่า (โดยช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 มีมลู ค่าโครงการ 34,650 ล้านบาท) โดยกิจการทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ
ในช่ วงไตรมาสแรก ได้แก่ กลุ่ มกิจ การบริ การและสาธารณูป โภค เงิน ลงทุน 60,570 ล้า นบาท อุ ต สาหกรรมเครื่ องใช้ไ ฟฟ้า และ
อิเ ล็กทรอนิกส์ เงินลงทุน 56,130 ล้านบาท เคมีภณ
ั ฑ์พลาสติกและกระดาษ เงิ นลงทุน 35,850 ล้านบาท กิจ การผลิต ภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรและอุป กรณ์ข นส่ง เงินลงทุน 29,880 ล้า นบาท เกษตรกรรมและผลิต ผลจากการเกษตร เงิน ลงทุน 19,790 ล้านบาท
อุตสาหกรรมเบา เงินลงทุน 10,120 ล้านบาท และกิจการกลุ่มแร่ เซรามิก และโลหะขันมู
้ ลฐาน เงินลงทุน 5,210 ล้านบาท จากมูลค่าการ
อนุมตั ิโครงการลงทุนทีป่ รับตัวดีขนึ้ มากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั ่นของภาคเอกชนใน
การลงทุนในระยะต่อไป เนื่องจากพืน้ ฐานเศรษฐกิจไทยทีย่ งั คงเข้มแข็งและมีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขนึ้ สถานการณ์ทางการเมืองทีค่ ลีค่ ลาย
ไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับ ต่ า เ ป็ น
ปจั จัยสาคัญสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในระยะนี้ สานัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยดัชนี ราคา
สินค้าเกษตรเดือ นมีนาคม 2558 ภาพรวมลดลงร้อ ยละ 7.64 ส่ว นดัชนี ผ ลผลิ ต สิ นค้าเกษตรภาพรวมผลผลิ ต ลดลงร้อ ยละ
12.35 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทีผ่ ่านมา โดยด้านราคาสินค้าทีม่ รี าคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจ โลก
ชะลอตัว ส่วนสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิต ออกสู่ต ลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมา ในด้านของผลผลิต
สินค้าเกษตรสินค้าสาคัญทีผ่ ลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน หอมแดง กระเทียม และปาล์มน้ามัน โดยคาด
ว่าในเดือนเมษายน 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม ส่วนดัชนีผลผลิตจะใกล้เ คียงกับ ช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ าน
มา โดยผลผลิตทีจ่ ะออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ามัน และผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่ง หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อง
ต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรับกับหากเกิดสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดเนื่องจากจะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง
กระทรวงการคลังเผยถึงผลการเบิก จ่ายเงิ นปี งบประมาณ 2558 ณ วันที ่ 17 เมษายน 2558 เบิ ก จ่ายงบประมาณไป
แล้วจานวน 1.43 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.8 ของวงเงินงบประมาณทัง้ หมดทัง้ ปี 2.575 ล้านล้านบาท ประกอบด้ว ย
รายจ่ายประจาเบิกจ่ายแล้วจานวน 1.28 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.4 จากวงเงิ นงบประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท และงบ
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้วจานวน 1.52 แสนล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.9 จากวงเงิ นงบประมาณ 4.49 แสนล้านบาท ซึ่ง การ
เบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐถือเป็ นปจั จัยทีท่ งภาครั
ั้
ฐและเอกชนคาดหวัง ว่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศในปี นี้ โดย
ปจั จุบนั การเบิกจ่ายในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.8 สาหรับงบลงทุนแม้การเบิกจ่ายในภาพรวมจะล่าช้าแต่กถ็ ือ
ว่าขยายตัวค่อนข้างมากจากไตรมาสก่อนทีเ่ บิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 9.3 เพิม่ เป็ นร้อยละ 33.9 ในไตรมาสนี้ เนื่องจากมาตรการเร่ ง รัดการ
เบิก จ่ า ยของภาครัฐที่ออกมาในช่ วงก่อ น 6 แบงก์ร ฐั ประกอบด้ว ยธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื อ่ การเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตร ธนาคารอิ สลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
แห่งประเทศไทย และธนาคารเพือ่ นาเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย เร่งปล่อยสินเชือ่ กระตุ้นเศรษฐกิ จ ไตรมาสแรกทะลุเป้ า
1.9 แสนล้านบาท โดยธนาคารออมสินมียอดอนุมตั ิ สงู สุดถึง 1.38 แสนล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.9 ของเป้ าหมายการอนุ มตั ิ
สินเชื่อทังปี
้ ทตี่ งั ้ ไว้ 1.12 ล้านล้านบาท การทีภ่ าครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านธนาคารเฉพาะกิจก็นบั เป็ นอีกช่องทางหนึ่ง ที่
ช่วยเสริมให้มเี ม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึน้ แต่ภาครัฐเองควรมีระบบติดตามการใช้จ่ายเม็ดเงินดังกล่าวว่าเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
หรือไม่เพื่อป้องกันปญั หาหนี้ครัวเรือน และปญั หา NPL ทีจ่ ะตามมาหากผู้กไู้ ม่มศี กั ยภาพในการชาระหนี้ทดี่ พี อ

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์






ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ เม.ย. ปรับตัวลดลง
ภาคการผลิตยูโรโซน เม.ย. ปรับตัวลดลง
ภาคการผลิตจีน เม.ย. ลดลงต่าสุดในรอบ 12 เดือน
จีนปรับลดอัตราส่วน RRR ลงร้อยละ 1
ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากสถานการณ์ความตึงเครียดในเยเมน

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มปรับตัวลดลงตามเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน โดยดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ เดือนเมษายนอยู่ทีร่ ะดับ 54.2 ลดลงจากเดือนก่อนหน้ าทีอ่ ยู่ทีร่ ะดับ 55.7 ซึ่ง การปรับ ลดลง
ครัง้ นี้สวนทางกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขดัชนียงั คงอยู่เหนือระดับที่ 50.0 ซึง่ แสดงถึง ภาคการผลิต ของ
สหรัฐฯ ยังสามารถขยายตัวได้ ส่วนเศรษฐกิจ ยูโรโซน Markit Economics รายงานดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้ น
ของยูโรโซนในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงมาอยู่ทีร่ ะดับ 53.5 จากระดับ 54.0 ในเดือ นที ผ่ ่านมา ถือเป็ นระดับ ต่ าสุดในรอบ 2
เดือน อย่างไรก็ดี แม้ว่าดัชนีจะปรับตัวลดลงแต่ยงั สูงกว่าระดับ 50 บ่งชีว้ ่ากิจกรรมภาคการผลิต ยัง คงมีการขยายตัว สาหรับ ดัชนี PMI
ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือนเมษายนทีจ่ ดั ทาโดย HSBC ปรับตัวลดลงมาอยู่ทีร่ ะดับ 49.2 จากระดับ 49.6 ในเดือ นที ่
ผ่านมา ถือเป็ นระดับตา่ สุดในรอบ 12 เดือน และต่ากว่าระดับ 50 บ่งชีว้ ่ากิจกรรมภาคการผลิตของจีน ชะลอตัวลงอย่างต่ อเนื่องจาก
เดือนก่อน นอกจากนี้ธนาคารกลางจีนยังได้ประกาศปรับลดอัตราการกันเงิ นสดสารองของธนาคารพาณิ ชย์ (RRR) ลงอี ก ร้อ ย
ละ 1.0 มาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 18.5 โดยมีผ ลบัง คับ ใช้ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ถือเป็ นการปรับ ลดอัต ราส่วน RRR เป็ นครัง้ ที่ 2 ในปี นี้
หลังจากทีไ่ ด้ปรับลดไปแล้วร้อยละ 0.5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ทผี่ ่านมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังเศรษฐกิจจีนชะลอตัว
ลงอย่างต่อเนื่องจากการปฏิรูปประเทศ
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 59.89 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บาร์เรล จากสถานการณ์
ความตึ งเครียดในตะวันออกกลางเริม่ กลับมาปะทุอี ก ครัง้ หลังซาอุดิอ าระเบียและกองก าลังพันธมิ ต รเปิ ดฉากโจมตี ทาง
อากาศครังใหม่
้ ต่อกลุ่มกบฏฮูตตีในเยเมน แม้ว่าซาอุดอิ าระเบียประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะยุติการโจมตีทางอากาศในเยเมน นอกจากนี้
ราคาน้ามันยังได้รบั แรงสนับสนุนจากปริมาณอุปสงค์น้ามันดิบโลกทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ขณะทีอ่ ุปทานน้ามันในสหรัฐฯ ปรับ ลดลงจากการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนขุดเจาะและผลิตน้ามันในช่วงที่ผ่านมา

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เดือนมีนาคม 2558 (27 เมษายน 2558)
 ประมาณการครังแรก
้
จีดีพี ไตรมาสที่ 1/2558 ของสหรัฐฯ
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