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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 150 ประจาวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 สสว. เผยจีดีพีเอสเอ็มอี 58 โต 3.5% หวังท่องเที่ยวหนุน
 คต. เผยส่งออกข้าว 4 เดือนแรกลดลง คงเป้ าทัง้ ปี 10 ล้านตัน ความต้องการข้าวคุณภาพสูงเพิ่มขึน้ ต่อเนื่ อง
 BOI ชูผลงานอนุมตั ิ ลงทุน 957 โครงการ วงเงิน 3.3 แสนล้าน
สำนัก งำนส่ง เสริ มวิ สำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่อ ม (สสว.) เปิ ดเผยผลกำรคำดกำรณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มวลรวม
ภำยในประเทศ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอี ปี 2558 ขยำยตัวร้อยละ 3.5 โดยยังคงต้องติดตามว่าจีดพี เี อสเอ็มอีจะเติบโตได้ตามเป้ าหมาย
ทีค่ าดไว้หรือไม่เนื่องจากในปจั จุบนั ยังคงมีความเสีย่ งทังป
้ จั จัยในประเทศ ซึง่ ประกอบด้วยระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่า การเบิกจ่ ายงบ
ลงทุนของภาครัฐ และการทีผ่ ู้บริโภคยังคงมีความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของป จั จัยต่ างประเทศมีผ ลกระทบต่ อ
เอสเอ็มอีบ้างแต่ไม่มากนัก โดยปจั จัยบวกต่อเอสเอ็มอีที่ชดั เจนในปี นี้น่าจะเป็ นสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ป รับ ตัวดีขึ้นค่อนข้าง
ชัดเจนเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศทีม่ คี วามชัดเจนเพิม่ มากขึ้น โดยสานักงานส่ง เสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด
ย่อ มได้ร่ ว มกับ ศูน ย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อ สนับ สนุ นให้ผู้ป ระกอบการทั ่วประเทศขึ้น ทะเบี ย น เพื่อ ทาฐานข้อ มูล
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครัง้ ใหม่ต ามนโยบายของนายกรัฐ มนตรี โดยตัง้ เป้ าเอสเอ็มอีลงทะเบียนเพิ่ม ปี ละ 1 แสนราย กรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศเปิ ดเผยว่ำในช่วง 4 เดือนแรกของปี นี้ สำมำรถส่งออกข้ำวได้ 3.2 ล้ำนตัน ลดลงเมือ่ เที ยบกับช่ว งเดียวกันของปี
ก่อนทีส่ ่งออกข้ำวได้ 3.8 ล้ำนตัน โดยหากพิจารณาตามสถิติการส่งออกข้าวในช่วงต้นปี มกั จะชะลอตัวลงและเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ที่
เป็ นฤดูกาลส่งออกหลักของไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ยงั คงเป้าหมายการส่ง ออกข้าวในปี นี้ไว้ที่ 10 ล้านตัน เนื่องจากพบสัญญาณดีมี
ความต้องการซือ้ ข้าวคุณภาพสูงของไทยเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยในปจั จุบนั สถานการณ์ดา้ นการแข่งขันในตลาดข้าวโลกจะเป็ นการแข่ง ขัน
ในตลาดข้าวคุณภาพต่าโดยเฉพาะประเทศอินเดียและเวียดนามทีม่ ปี ริมาณข้าวออกมาเป็ นจ านวนมาก ดัง นัน้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชาวนา จึงต้องมีการปรับตัวไปสู่การพัฒนาการผลิตทีม่ คี ุณภาพ และส่งเสริมการตลาดข้าวคุณภาพดี เพราะตลาดข้าวคุณภาพดีของไทย
ยังสามารถมีโอกาสทีจ่ ะเติบโตและเป็ นช่องทางในการสนับสนุนให้การส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่ำตัง้ แต่ต้นปี 2558 ทีผ่ ่ำนมำ บีโอไอได้ดำเนิ นกำรพิ จำรณำอนุมตั ิ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื อ่ ง เพือ่ กระตุ้นให้เกิ ดกำรลงทุนจริงโดยเร็ว ซึง่ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 (มกรำคมเมษำยน 2558) บีโอไอได้อนุมตั ิ ส่งเสริมกำรลงทุนไปแล้วทัง้ สิ้น 957 โครงกำรเงินลงทุนรวม 325,490 ล้ำนบำท สูงกว่ามูลค่าการ
อนุมตั ิโครงการลงทุนช่วงเดียวกันของปี 2557 ทีผ่ ่านมาถึง 6.5 เท่า (โครงการที่ได้ร ับ การอนุ มตั ิช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่า
43,370 ล้านบาท) แม้ว่าการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 4 เดือนทีผ่ ่านจะมีจานวนและมูลค่าโครงการต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปี ที่
ผ่ านก็ต ามแต่ การอนุ มตั ิส่ง เสริมการลงทุนของ BOI นัน้ กลับ มีจ านวนและมูลค่าโครงการสูง กว่าช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมา อีกทัง้
อุตสาหกรรมทีส่ นับสนุนอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึ่ง จะสอดคล้องกับ นโยบาย
ของภาครัฐทีเ่ น้นกิจการประเภททีเ่ ป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็ นหลัก จึงสะท้อนให้เ ห็นว่าภาครัฐให้
ความสาคัญกับการลงทุนของภาคเอกชนจึงเร่งรัดสนับสนุนเม็ดเงินลงทุน ซึง่ นับเป็ นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ทีภ่ าครัฐจะสามารถทาได้ในขณะนี้
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เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 จีดีพียโู รโซน ไตรมาส 1/58 ขยายตัว 0.4% มากสุดในรอบเกือบ 2 ปี
 จีนปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้-เงินฝากลง 0.25%

 ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังวลเรือ่ งอุปทานน้ามันล้นตลาด
เศรษฐกิจ โลกในสัป ดาห์นี้ มีแนวโน้มฟื้ นตัวดีขึ้น นาโดยการเติบ โตของ เศรษฐกิจ ยูโรโซนสำนัก งำนสถิ ติ แห่ งชำติ ยุโรป
(Eurostat) รำยงำนตัวเลขจีดีพีในไตรมำส 1/2558 ขยำยตัวร้อยละ 0.4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.3 ถือ
เป็ นการขยายตัวทีม่ ากทีส่ ุดในรอบเกือบ 2 ปี (นับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2/2556) โดยได้รบั อานิสงส์จากเศรษฐกิจฝรั ่งเศสและอิต าลีที่ขยายตัว
ดีเกินคาด อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยูโรโซนในภาพรวมปรับตัวดีขนึ้ โดยมีปจั จัยสาคัญจากราคาน้ามันทีป่ รับตัวลดลง ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่า
ลง และผลจากมาตรการ QE ทีธ่ นาคารกลางยุโรปนามาใช้ ด้านเศรษฐกิจจีนมีความเสีย่ งว่าจะชะลอตัวมากขึ้นส่ง ผลให้ ธนำคำรกลำง
จีนประกำศปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงอีกร้อยละ 0.25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ ว นั ที ่ 11 พฤษภำคม 2558 เป็ นต้ นไป
ส่งผลให้อตั รำดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี และอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกระยะ 1 ปี อยู่ทีร่ อ้ ยละ 5.10 และ 2.25 ตำมลำดับ นับ เป็ นครัง้
ที่ 3 ในรอบ 6 เดือนทีธ่ นาคารกลางจีนตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
สาหรับ รำคำน้ ำมันในสัปดำห์ น้ ี ปรับตัว ลดลงจำกสัปดำห์ทีผ่ ่ ำนมำ โดยมีรำคำเฉลีย่ อยู่ที ่ 64.10 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บำร์เรล เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกีย่ วกับอุปทานน้ามันล้นตลาด หลัง มีสญ
ั ญาณว่ามีการเพิ่มกาลัง การผลิต Shale Oil ในสหรัฐฯ
มากขึน้ ซึง่ เกิดจากการทีร่ าคาน้ามันดิบปรับตัวในช่วงทีผ่ ่านมา ถือเป็ นการเพิ่มแหล่งขุดเจาะเป็ นครัง้ แรกในรอบปี หลังมีการลดกาลัง การ
ผลิตในช่วงหลายเดือนทีผ่ ่านมา

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 พฤษภาคม 2558)
 ดัชนี ชนี้ าเศรษฐกิ จสหรัฐฯ เดือนเม.ย.จาก Conference Board
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