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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 151 ประจาวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิ จไทยไตรมาส 1 ขยายตัว 3% คาดทัง้ ปี โต 3-4%
ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยดัชนี แข่งขัน SMEs ไตรมาส 1 ยังซึมเหตุยอดขายลด ปัญหาการเงินรุม
สศก. เผยดัชนี ราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตร เม.ย.58 ลดลง
ผลจัดเก็บรายได้รฐั 7 เดือนแรก สูงกว่าคาด 1.4%

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ เปิ ดเผยวตัวเลขผลิต ภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
ไตรมำส 1/2558 ขยำยตัวร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ ปรับตัวดีขนึ้ จากไตรมาส 4/2557 ที่เ ศรษฐกิจ ไทยขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปรับตัวดีขนึ้ ตามการขยายตัวที่เ ร่ ง ขึ้นของการใช้จ่ าย
ภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.4 การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 37.8 เป็ นการขยายตัวของการลงทุนของรัฐบาลและการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการลงทุนในภาคก่อสร้างปรับตัวดีขนึ้ มาก และภาคการท่องเที่ยวที่จ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในระดับ ที่ดี แต่
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังมีความเสีย่ งอยู่ม ากโดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่ง ออกในไตรมาสที่ 1 ที่ป รับ ตัวลดลงร้อยละ 4.3
อันเป็ นผลจากเศรษฐกิจ ของประเทศคู่ค้ายัง มีความเปราะบางและขยายตัวต่ ากว่าที่ค าดการณ์ ส่ง ผลให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ปรับประมาณการจีดพี ปี ี 2558 มาอยู่ทรี่ ้อยละ 3-4 จากประมาณการเดิมอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5
ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยดัชนี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิ จ SMEs ประจำ
ไตรมำสที ่ 1/2558 ดัช นี อ ยู่ทีร่ ะดับ 50 ลดลงจำกไตรมำส 4 ของปี ที ผ่ ่ำ นมำที ่ระดับ 50.5 สะท้อนภาพรวมของ SMEs ว่ า
ผู้ประกอบการ SMEs มองว่าความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีแนวโน้มทรงตัว โดยมี 4 สัญญาณทีส่ ะท้อนถึง ดัชนี
ั หาขาด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและสุขภาพของ SMEs ในไตรมาสนี้ ได้แก่ ยอดขายและรายได้มีแนวโน้มลดต่ าลง ป ญ
ั หาของ
สภาพคล่องมีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ภาระหนี้สนิ มีแนวโน้มเพิ่มสูง ขึ้น และยัง คงมีอุป สรรคในการเข้าถึง แหล่ง เงินทุน ซึ่ง ป ญ
SMEs ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นปญั หาด้านการเงินเป็ นสาคัญ ซึง่ รัฐบาลควรใช้ธนาคารของรัฐเข้ามาแก้ปญั หาในด้านดัง กล่าวโดยเดินหน้านา
ร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ธุรกิจ SMEs ลง เพื่อลดภาระหนีส้ นิ และเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของธุรกิจ SMEs เพิม่ มากขึน้
สำนักงำนเศรษฐกิ จกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยถึงดัชนี รำคำสิ นค้ำเกษตรและปริมำณ
ผลผลิตสินค้ำเกษตรเดือนเมษำยน 2558 ปรับตัวลดลง โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ปรับ ตัวลดลงร้อยละ 7.45
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่านมา โดยสินค้าเกษตรทีร่ าคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เ นื้อและไข่ไก่ ส่วนดัชนีผ ลผลิต
สินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่ านมา โดยสินค้าสาคัญที่ผ ลผลิต ลดลง
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และปาล์มน้ามัน ซึง่ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2558
จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนเมษายน 2558 ส่วนดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย โดยสินค้าสาคัญที่ออกสู่ต ลาดมากใน
เดือนพฤษภาคม 2558 ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ามัน ลิน้ จี่ และผลไม้ภาคตะวันออก สำนัก งำนเศรษฐกิ จกำรคลัง
เผยยอดกำรจัดเก็บรำยได้รฐั บำลช่วง 7 เดือนของปี งบประมำณ 2558 อยู่ที ่ 1.14 ล้ำนล้ำนบำท สูงกว่ำเป้ ำหมำย 1.56 หมืน่
ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 1.4 เป็ นผลจากการนาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ การจัดภาษีน้ามันที่สูง กว่าเป้ าหมายเนื่องจากการปรับ ขึ้น
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อัตราภาษีน้ามันดีเซล และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น ขณะเดียวกันการจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาเข้าต่ ากว่าเป้ าหมาย
เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง การจัดเก็บ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ยงั ต่ ากว่าเป้ าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ที่
ชะลอตัว และกาลังซือ้ ทีย่ งั ไม่ฟื้นตัว แม้ว่าในช่วง 7 เดือนทีผ่ ่านมาภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ
ยังสูงกว่าเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเริ่มมีสญ
ั ญาณของการฟื้นตัว อย่างไรก็ตามคงต้องจับ ตาดู
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทีจ่ ะออกมาในเร็วๆ นี้ ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง ก็จ ะมีผ ลสะท้อน
กลับมาสู่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในท้ายทีส่ ุด

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์






ยอดการสร้างบ้านใหม่สหรัฐฯ เม.ย. 58 สูงสุดในรอบเกือบ 8 ปี
ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ พ.ค. 58 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
ภาคการผลิตยูโรโซน พ.ค. 58 ต่าสุดในรอบ 3 เดือน
ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็ นเดือนที่ 3 ติ ดต่อกัน
ราคาน้ามันปรับตัวลง จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึน้ และอุปทานน้ามันที่อยู่ในระดับสูง

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มที ศิ ทางผันผวน เริ่มด้วยเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ยอดกำรสร้ำงบ้ำนใหม่ สหรัฐฯ เดือ นเมษำยน 2558
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20.2 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้ ำ เพิม่ ขึ้นสูงสุดนับ ในรอบเกื อ บ 8 ปี นับ ตัง้ แต่ เดือ นพฤศจิ ก ำยน 2550 โดยมี
จานวน 1.135 ล้านยูนิต แสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เริ่มกลับมาปรับตัวดีขนึ้ อีกครัง้ สนับสนุนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่
มีสญ
ั ญาณการปรับตัวดีขนึ้ ส่วนดัชนี ผ้จู ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิ ต เบื้อ งต้ นของสหรัฐฯที จ่ ดั ทำโดย Markit ในเดือ น
พฤษภำคมอยู่ที ่ 53.8 ปรับตัวลดลงจำก 54.1 ในเดือนก่อนหน้ ำ ซึง่ แม้จะปรับตัวลดลงแต่ค่าดัชนียงั คงยืนตัวในระดับ ที่เ กินกว่า 50
ได้ เช่นเดียวกับดัชนี PMI รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนพฤษภำคม 2558 อยู่ที ่ 53.4 ปรับตัว ลดลง
จำกระดับ 53.9 ในเดือ นเมษำยน 2558 ถือ เป็ นระดับตำ่ สุดในรอบ 3 เดือ น แต่ ต ัวเลขยัง คงอยู่เ หนือกว่าระดับ 50 สะท้อนถึง
สัญญาณการเติบ โตแต่ เ ป็ นการเติบ โตที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ในส่วนของดัชนี PMI ภำคกำรผลิ ต เบื้อ งต้ นของจีนในเดือ น
พฤษภำคม 2558 ทีจ่ ดั ทำโดย SHBC อยู่ทีร่ ะดับ 49.1 ตำ่ กว่ำระดับ 50 บ่งชี้ว่ำกิ จกรรมภำคกำรผลิตของจีนในเดือ นนี้ ยังคงหด
อย่ำงต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 3 ติ ดต่อกัน
สาหรับ รำคำน้ ำมันในสัปดำห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจำกสัปดำห์ทีผ่ ่ำ นมำ โดยมีรำคำเฉลี ่ยอยู่ที ่ 62.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บำร์เรล หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึน้ สูงสูดในรอบ 2 สัป ดาห์ ประกอบกับ ตลาดมีความกัง วลเกี่ยวกับ อุป ทานน้ามันที่
ยังคงล้นตลาด โดยสานักงานพลังงานสากล (IEA) รายงานว่าปริมาณน้ามันดิบจากกลุ่ม OPEC ในปจั จุบนั มีมากเกินความต้องการใช้อยู่
2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะทีส่ านักงานสารสนเทศด้านพลัง งานของสหรัฐฯ (EIA) กล่าวว่าปริมาณน้ามันดิบ ของโลกจะยัง คงเพิ่มสูง ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-29 พฤษภาคม 2558)
 กระทรวงพาณิ ชย์แถลงการส่งออกเดือนเมษายน 2558
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เดือนเมษายน 2558
 ประมาณการครังที
้ ่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2558 ของสหรัฐฯ
2

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq24/2165797


