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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 148 ประจาวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2557








ช่วงวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

พลิกโผ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 0.25%
พาณิ ชย์ เผยส่งออก มี.ค. 58 ลดลง 4.45% ปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3
ส่งออกข้าว มี.ค. 58 ลดลง 1.7% เหตุข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง
เงินเฟ้ อ เม.ย. 58 ลด 1.04% ต่าสุดในรอบ 67 เดือน
สศค. ปรับลดคาดการณ์จีดีพี 58 เหลือ 3.7% เหตุส่งออกขยายตัวต่ากว่าคาด
ส.อ.ท. เผยความเชื่อมั ่นอุตฯ มี.ค. 58 ต่าสุดรอบ 5 เดือน ส่งออกรถยนต์ มี.ค. สูงสุดในประวัติศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครังที
้ ่ 3/2558 วันที ่ 29 เมษายน 2558 คณะกรรมการมีมติ 5 ต่ อ 2
เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จากระดับร้อยละ 1.75 มาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 1.50 โดยให้มีผ ลทันที เนื่องจากเห็นว่า
เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวในอัตราทีต่ ่ากว่าทีเ่ คยประเมินไว้ในการประชุมครัง้ ก่อน แม้การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐทีท่ าได้เพิม่ ขึน้ และการ
ท่องเทีย่ วทีม่ แี นวโน้มดีต่อเนื่อง แต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะชดเชยการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชนที่ อ่อนแรงกว่า ที่คาดมากในไตร
มาสที่ 1 กระทรวงพาณิ ชย์เผยการส่งออกเดือนมีนาคม 2558 มีมูลค่า 18,886 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัว ลดลงร้อ ยละ 4.45
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตรในเดือนมีนาคมปรับ ตัวลดลงร้อยละ 2.6
และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมปรับ ตัวลดลงร้อยละ 3.2 โดยการส่ง ออกไปยัง ตลาดหลักในส่วนของการส่ง ออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ในเดือนมีนาคมปรับ ตัวลดลง
ร้อยละ 2.1 8.4 และ 8.3 ตามลาดับ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานการส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2558 มีการส่งออกปริมาณ
785,892 ตัน ลดลงร้อยละ 1.7 มูลค่า 12,921 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่ง ผลให้การส่ง ออก
ข้าวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 มีปริมาณ 2,126,546 ตัน ลดลงร้อยละ 3.6 มูลค่า 35,775 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการส่งออกข้าวทีช่ ะลอตัวลงเป็ นผลมาจากประเทศผู้ซอื้ ข้าวบางส่วนชะลอการซื้อข้าวจากไทยและหันไปซื้อ
ข้าวจากแหล่งทีม่ รี าคาถูกกว่าไทย เช่น เวียดนาม อินเดียซึง่ ต่างก็ปรับลดราคาส่งออกข้าวอยู่ในระดับที่ต่ากว่าของไทยเพื่อดึงความสนใจ
ของประเทศผู้ซอื้
ดัชนี ราคาผู้บริโภคทั ่วไป (เงิ นเฟ้ อ) เดือ นเมษายน 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 106.35 ลดลงร้อ ยละ 1.04 เมือ่ เที ยบกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นการติ ดลบต่อเนื อ่ ง 4 เดือนในรอบปี นี้ และติ ดลบสูงสุดในรอบ 67 เดือ น โดยสาเหตุ ที่ทาให้เ งินเฟ้อ
ติดลบเป็ นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มน้ามันเชือ้ เพลิงเป็ นหลัก โดยคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อตลอดทังปี
้ 2558 ขยายตัว
ร้อยละ 0.6-1.3 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ภายใต้สมมติฐานคือเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3-4 ราคาน้ามันดิบตลาดดูไบเฉลีย่ 50-60 เหรียญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลีย่ น 32-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) ปรับลดประมาณการณ์
เศรษฐกิ จปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 3.7 ช่วงคาดการณ์ระหว่างร้อยละ 3.2-4.2 จากคาดการณ์เดิมขยายตัว ร้อ ยละ 3.9 เมื่อเดือน
มกราคมทีผ่ ่านมา โดยคาดว่าการส่ ง ออกปี 2558 จะขยายตัวได้เ พียงร้อยละ 0.2 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ชะลอตัว โดยปจั จัยหลักในการสร้างความเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจ ในปี นี้จ ะมาจากภาคการท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มดีขนึ้ อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากนักท่องเทีย่ วมีความเชื่อมั ่นต่อสถานการณ์การเมืองไทยมากขึ้น คาดว่าทัง้ ปี จ ะมีนักท่องเที่ยว
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เข้ามาถึง 29.4 ล้านคน ขยายตัวจากปี ก่อนถึงร้อยละ 18.6 รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการเร่ ง รัดการเบิกจ่ ายงบ
ลงทุนซึง่ ถือเป็ นปจั จัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี นี้ จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยยัง ต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านต่ างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศค่อนข้างมาก การทีค่ ณะกรรมการนโยบายการเงินมีนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมน่ าจะมีส่วนสนับ สนุ น
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้มเี สถียรภาพเพิม่ มากขึน้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยถึงดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุต สาหกรรมเดือ นมีนาคม 2558 อยู่ที ่
ระดับ 87.7 ลดลงจากระดับ 88.9 ในเดือนกุมพาพันธ์ โดยปรับตัว ลดลงต่ อ เนื ่อ งเป็ นเดือ นที ่ 3 และดัชนี อ ยู่ในระดับตา่ สุดใน
รอบ 5 เดือน เป็ นผลจากการลดลงของคาสั ่งซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวมปริ มาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมั ่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ทรี่ ะดับ 100.4 เพิ่มขึ้นจาก 99.2ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยคาดการณ์ว่าคาสั ่งซื้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เผยยอด
การส่งออกรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2558 มียอดส่งออก 127,619 คัน สูงสุดในรอบ 27 ปี นับตัง้ แต่ มีก ารส่งออกรถยนต์ในปี
2531 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.63 คิดเป็ นมูลค่าการส่งออก 57,113 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.08 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 1/58 ขยายตัวต่าสุดในรอบ 1 ปี
Fed มีมติ คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ที่ 0-0.25%
ความเชื่อมั ่นยูโรโซน เม.ย. ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย อยู่ที่ 103.7
ยอดค้าปลีกของญี่ปนุ่ มี.ค. ปรับตัวลดลงมากสุดในรอบ 17 ปี

 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเหตุการณ์ความรุนแรงในเยเมนที่ยืดเยือ้
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มชะลอตัวลง สานักวิเคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ รายงานตัว เลขจีดีพีครังแรกของสหรั
้
ฐฯ
ในไตรมาส 1/2558 ขยายตัวร้อยละ 0.2 ลดลงจากไตรมาส 4/2557 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.2 นับเป็ นอัตราการขยายตัวทีต่ ่าทีส่ ุดในรอบ 1
ปี เนื่องจากการชะลอตัวของการลงทุนของภาคธุรกิจ ประกอบกับ ตัวเลขการส่ง ออกที่ป รับ ตัวลดลง และการลดการใช้จ่ ายต่ างๆ ของ
ผู้บริโภค ส่งผลให้ทปี่ ระชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ คงอัต ราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ ้อ ยละ 0-0.25 ต่ อ ไป เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจยูโรโซนดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือ นมีนาคม 2558 ปรับตัว
ลดลงมาอยู่ทีร่ ะดับ 103.7 ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 103.9 ในเดือนมีนาคม 2558 จากความกัง วลเกี่ยวกับ กรีซ ด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น
กระทรวงเศรษฐกิ จการค้าและอุต สาหกรรมรายงานยอดค้าปลีก ของญีป่ ุ่ นในเดือ นมีนาคม 2558 ปรับตัว ลดลงร้อ ยละ 9.7
เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถือเป็ นระดับที่รุ นแรงที่สุดในรอบ 17 ปี ผลจากการปรับ ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่ง ส่ง ผลให้ผู้บ ริโภค
เผชิญมีความยากลาบากในการใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 61.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากเหตุการณ์ความไม่สงบในเยเมนทีย่ ดื เยือ้ หลังซาอุดอิ าระเบียยังคงโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮูตตีอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ามันดิบทีค่ ุชชิ่ง ปรับ ลดลง 514,000 บาร์เ รล นับ เป็ นการปรับ
ลดลงครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ราคาน้ามันยังได้รบั แรงสนับสนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอ่ ่อนค่าลง

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 พฤษภาคม 2558)
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภคเดือนเมษายน 2558
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