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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 149 ประจาวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 ดัชนี ความเชื่อมั ่นผู้บริโภค เม.ย. 58 ลดลง 4 เดือนต่อเนื่ อง และต่าสุดรอบ 10 เดือน
 ค่าเงินบาทอ่อนสุดรอบ 5 ปี จากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ สัปดาห์ก่อน
 ข้าวไทยยึดตลาดฮ่องกงไตรมาสแรกไทยส่งออกข้าวสู่ฮ่องกงกว่าร้อยละ 60
 คลังชงแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิ จอุ้มเกษตรกรช่วยเอสเอ็มอี -ลดภาษีท่องเที่ยว
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคเดือ นเมษายน
2558 อยู่ทีร่ ะดับ 76.6 ลดลงจากเดือนมีนาคมทีร่ ะดับ 77.7 และตา่ สุดในรอบ 10 เดือ น นับ ตัง้ แต่ เ ดือนกรกฎาคม 2557 และเป็ น
การปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 โดยดัชนีความเชื่อมั ่นปรับตัวลดลงทุกรายการทัง้ ดัชนีความเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ โดยรวม
เดือนเมษายนอยู่ทรี่ ะดับ 66.0 ลดลงจากเดือนมีนาคมซึง่ อยู่ที่ 67.1 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับ โอกาสในการหางานเท่ากับ 71.2 ลดลง
จาก 72.0 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับ รายได้ในอนาคตเท่ากับ 92.7 ลดลงจาก 94.0 อันเป็ นผลจากผู้บ ริโภคมีความกัง วลต่ อความไม่
แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกและไทย ราคาพืชผลการเกษตรข้าวและยางพาราอยู่ในระดับต่า ส่งผลกาลังซือ้ โดยรวมยังไม่ปรับตัว
ดีขนึ้ ค่าเงินบาทอ่อนค่าทีส่ ดุ ในรอบ 5 ปี โดย ณ สิ้นสัปดาห์ (8 พฤษภาคม 2558) อยู่ที ่ 33.52 บาทต่ อ ดอลลาร์สหรัฐ หลัง มติ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ก่อนและประกาศมาตรการผ่ อนคลายทางการเงิน ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มการอ่อนค่าลงต่อเนื่อง และกนง.มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมครัง้ ต่อไปหากภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ
ยังไม่ฟื้นตัว โดยคาดว่าค่าเงินบาทอาจอ่อนค่าลงไปถึงระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ สานัก งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ ฮ่องกง รายงานว่าฮ่องกงมีการนาเข้าข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ทัง้ สิ้ น 80,400 ตัน เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ 0.75 โดยการ
ส่งออกข้าวของไทยไปยังฮ่องกงมีจานวนทัง้ สิ้น 49,900 ตัน ส่งผลให้ไทยมีสดั ส่วนการส่งออกข้าวไปยังฮ่อ งกงในช่ว งไตรมาส
แรกสูงถึงร้อยละ 62.2 เพิม่ ขึน้ จาก 33,500 ตัน หรือร้อยละ 48 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน นาหน้าเวียดนามที่สามารถส่ง ออกได้เ พียง
21,700 ตัน หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีม่ สี ดั ส่วนอยู่ทรี่ ้อยละ 40 เนื่องมาจากการที่ร าคาข้าวหอม
มะลิไทยปรับตัวลดลงและผู้นาเข้ามั ่นใจในคุณภาพของข้าวไทย เป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ขา้ วไทยสามารถส่งออกได้เ พิ่มขึ้น แต่ สิ่ง ที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการประชาสัมพันธ์ขา้ วไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นให้เ กิดการรับ รู้ว่าข้าวไทยและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเป็ นสินค้าทีด่ มี คี ุณภาพเพื่อให้เกิดการบริโภคต่อเนื่องเพิม่ มากขึน้
คลังจ่อชงแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิ จเสนอนายกรัฐมนตรี เน้ นดูแลเกษตรกร ธุรกิ จเอสเอ็มอี และธุรกิ จท่ อ งเที ย่ ว ที ่
ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จมากทีส่ ดุ โดยจะช่วยสินเชื่อดอกต่า ชีห้ ากได้รบั การดูแลเพิ่มขึ้นจะเป็ นส่วนสาคัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ขณะทีเ่ ตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 4 พันล้านบาท ชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2558 ดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 3 อายุ 3 ปี
ซึง่ มาตรการทีก่ ระทรวงการคลังเตรียมออกมากระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ นี้ยงั คงเป็ นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ร ะบบเศรษฐกิจ โดยผ่ านการให้
สินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึง่ เป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ค่อนข้างมาก
ดังนัน้ การได้รบั สินเชื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องและก่อให้เกิดการบริโภคและการลงทุนเพิม่ ขึน้ ทาให้มเี ม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
เพิม่ ขึน้ ไปด้วย ในขณะทีภ่ าคการท่องเทีย่ วยังเป็ นความหวังของทัง้ ภาครั ฐและเอกชนที่จ ะเข้ามาช่วยฟื้ นเศรษฐกิจ ของประเทศในปี นี้
ดังนัน้ การเพิม่ สิทธิลดหย่อนภาษีน่าจะเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเทีย่ วในประเทศเพิม่ ขึน้
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เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 IMF คาดว่าเศรษฐกิ จเอเชียปี นี้ ขยายตัว 5.6%
 EC ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิ จยูโรโซนที่ 1.5%
 อัตราการว่างงานสหรัฐฯลดลงต่าสุดในรอบ 7 ปี

 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ปรับตัวดีขนึ้ เริ่มด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานแนวโน้ มเศรษฐกิ จเอเชียในปี
นี้ว่า เศรษฐกิ จเอเชียในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 5.6 โดย IMF กล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและอินเดีย ซึ่ง เป็ นประเทศที่
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อนั ดับ 2 และ 3 ของภูมภิ าคจะช่วยทดแทนการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จีนซึ่ง มีขนาดเศรษฐกิจ ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย
ส่วนคณะกรรมาธิ การยุโรป (EC) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิ จของยูโรโซนในปี นี้ มาอยู่ที่ร้อ ยละ 1.5 เพิ่ มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 1.3 ทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ ่านมา ผลจากมาตรการ QE ทีธ่ นาคารกลางยุโรป (ECB) นามาใช้ส่ง ผล
ในด้านบวกต่อตลาดการเงิน โดยทาให้อตั ราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงและคาดว่าสินเชื่อจะฟื้ นตัวขึ้น สาหรับ ในปี 2559 คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของยูโรโซนจะอยู่ที่ร้อยละ 1.9 สาหรับ เศรษฐกิจ สหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนเมษายน 2558 เพิม่ ขึ้น 223,000 ตาแหน่ ง สูงกว่าเดือ นก่ อ นหน้ าที เ่ พิ ม่ ขึ้นเพียง
85,000 ตาแหน่ ง ขณะทีอ่ ตั ราการว่างงานลดลงตา่ สูงในรอบ 7 ปี อยู่ทีร่ อ้ ยละ 5.4
ราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมามีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 65.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บาร์เรล หลัง
สานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ามันดิบ คงคลัง ของสหรัฐฯ ปรับ ลดลง 3.9 ล้านบาร์เ รล มาอยู่ที่
487 ล้านบาร์เรล ถือเป็ นการปรับลดลงทีม่ ากทีส่ ุดนับตัง้ แต่เดือนกันยายน 2557 ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในเยเมนที่ยืดเยื้อ
และการประท้วงปิ ดท่อขนส่งน้ามันดิบในลิเบีย

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 พฤษภาคม 2558)
 จีดพี ยี โู รโซน ไตรมาส 1/2558
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