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  กระทรวงพาณิชยเ์ผยมูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน 2558 ปรบัตัวลดลง 4 เดือนต่อเนื่อง โดยการส่งออกในเดือน
เมษายนมมีลูค่า 16,900 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลงร้อยละ 1.7 ส่งผลใหก้ารส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 3.99 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ซึง่ตวัเลขดงักล่าวถือเป็นมลูค่าการส่งออกทีต่ ่าทีสุ่ดในรอบ 3 ปี โดยการส่งออกใน
เดอืนเมษายนไปยงัตลาดหลกัปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 ศกัยภาพสงูปรบัตวัลดลงร้อยละ 3.0 และตลาดศกัยภาพรองปรับตัวลดลงร้อย
ละ 3.6 ซึง่แมต้วัเลขการส่งออกในเดอืนเมษายนจะปรบัตวัลดลงแต่ถือเป็นตวัเลขการส่งออกทีป่รบัตวัลดลงน้อยทีสุ่ดในรอบ 4 เดอืน และ
การส่งออกมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาปรบัตวัในทศิทางทีด่ขีึน้เน่ืองจากประเทศคู่คา้ส าคญัหลายประเทศเริ่มมีการน าเข้าสินค้าจากไทยเพิ่ม
มากขึน้ โดยการส่งออกไปยงัสหรฐัอเมริกาเดอืนเมษายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.4 และเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 8 
และในส่วนของการส่งออกไปยงัประเทศจีนในเดอืนเมษายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 หลงัจากที่ในช่วงไตรมาสแรกการส่งออกไปจีน
ปรบัตวัลดลงถึงร้อยละ 15 น่าจะเป็นสญัญาณทีด่สี าหรบัการส่งออกของไทยในระยะต่อไป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผย
ดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนอยู่ทีร่ะดบั 86.2 ปรบัตวัลดลงจากระดบั 87.7 ในเดือนก่อนหน้า ซึง่เป็นการ
ปรบัตวัลดลงเป็นเดือนที ่4 และต า่สดุในรอบ 7 เดือน นบัตัง้แต่เดอืนตุลาคมปีทีผ่่านมา โดยเป็นการปรับตัวลดลงในองค์ประกอบ
ยอดค าสัง่ซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ สะท้อนถึงความเชื่อม ัน่ของ
ผู้ประกอบการกงัวลเกีย่วกบัการชะลอตวัของเศรษฐกจิไทย ปญัหาภาคการเกษตรทีส่่งผลต่อเน่ืองไปยงัการบริโภคภายในประเทศที่ซึม
ตวัลง รวมถึงสภาวะเศรษฐกจิโลกและค่าเงินบาททีแ่ขง็ค่าขึ้นส่งผลใหก้ารส่งออกปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่4 ขณะทีค่่าดชันีความ
เชื่อม ัน่ฯคาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าอยู่ทีร่ะดบั 102.1 เพิ่มขึ้นจาก 100.4 ในเดือนที่ผ่านมา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเผย 5 
เดือนนักท่องเทีย่วต่างชาติเข้าไทย 11.95 ล้านคน มัน่ใจส้ินปีนักท่องเทีย่วตามเป้า 28.5 ล้านคน โดยค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายของ
นกัท่องเทีย่วทุกชาติอยู่ที ่4,950 บาทต่อคนต่อวนั คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศราว 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งหากมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยอย่างเช่นในช่วง 5 เดอืนแรกของปี มโีอกาสเป็นไปไดม้ากทีจ่ านวนนกัท่องเที่ยวและ
รายไดจ้ากการท่องเทีย่วจะเป็นไปตามเป้าทีว่างไวไ้ด ้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรยีมปรบัลดประมาณการยอดผลิตรถยนต์ปี 2558 ทัง้ปี คาดว่าจะอยู่ระดบั 2 
ล้านคนั จากทีเ่คยคาดไว้ 2.13 ล้านคนั เน่ืองจากยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศยงัคงมีทิศทางลดลง โดยในเดือนเมษายนยอด
จ าหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที ่54,058 คนัลดลงจากช่วงเดยีวของปีก่อนร้อยละ 26.2 และลดลงจากเดอืนก่อนหน้าร้อยละ 27.06 ส่งผล
ใหย้อดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศช่วง 4 เดอืนแรก (มกราคม-เมษายน) มจี านวน 251,845 คนั ลดลงจากช่วงเดยีวกบัปีก่อนร้อยละ 15.3 
ซึง่คาดว่าอาจต้องลดเป้าหมายการผลติเพื่อขายในประเทศทีค่าดไว ้9.5 แสนคนั เหลอืประมาณ 9 แสนคนั แต่ถ้ารัฐบาลไม่มีการลงทุน

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 กระทรวงพาณิชยเ์ผยมูลค่าส่งออก เม.ย. 58 ลดลง 4 เดือนต่อเน่ือง ต ่าสดุรอบ 3 ปี  

 สภาอุตฯ เผยดชันีเช่ือมัน่อุตสาหกรรม เม.ย. 58 ต ่าสดุรอบ  7 เดือน 

 ททท. เผยนักท่องเท่ียว 5 เดือนพุ่ง เช่ือทัง้ปีนักท่องเท่ียว 28.5 ล้านคน รายได้  1.4 ล้านล้าน ตามเป้า 

 สภาอุตฯ เตรยีมปรบัลดปริมาณการผลิตรถยนต์ปี 58 เหลือ 2 ล้านคนั หลงัยอดขายในประเทศ 4 เดือนแรกทรดุ 

 คลงัยนับริโภคฟ้ืนตวัชแูวต เม.ย. 58 ขยายตวัดี 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 23-29 พฤษภาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 152  ประจ าวนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 
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ใดๆ เพิม่เตมิกม็โีอกาสทีย่อดผลติในประเทศจะลดลงเหลอื 8.5 แสนคนั ซึง่การทีย่อดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศปรับตัวลดลงมากเป็น
ผลมาจากราคาสนิคา้เกษตรตกต ่าส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของประชาชนทีช่ะลอตวัลง อกีทัง้การทีส่ถาบนัการเงินมคีวามเขม้งวดในด้าน
การใหส้นิเชื่อเพิม่มากขึน้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เผยยอดจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิม่เดือนเมษายนปรบัตัวเพิม่ข้ึน 
สะท้อนการบริโภคเริม่ฟ้ืนตวั พจิารณาจากการเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่ (แวต) จากการบริโภคเดอืนเมษายนขยายตวัถึงร้อยละ 12.7 แม้ว่า
จะน้อยกว่าเดอืนก่อนหน้าทีข่ยายตวัร้อยละ 20.1 เน่ืองจากเดอืนเมษายนมวีนัหยุดยาว ส่งผลใหม้ธุีรกรรมทางเศรษฐกจิน้อยกว่าปกติ  

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มชะลอตวัลงจากเศรษฐกจิสหรฐัฯ และยโูรโซน ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ รายงาน
ตวัเลขจีดีพีของสหรฐัฯ ในไตรมาส 1/2558 คร ัง้ที ่2 หดตวัรอ้ยละ 0.7 ลดลงจากทีเ่คยประเมนิไวก่้อนหน้าว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.2 
และลดลงจากไตรมาส 4/2557 ทีข่ยายตวัร้อยละ 2.2 ผลจากอากาศทีห่นาวเยน็ผิดปกติ และการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบริโภค เช่นเดยีวกบัเศรษฐกิจจีนที่คาดว่าจะชะลอตัวมากขึ้นหลงั  HSBC ปรบัลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนในปีน้ีมาอยู่ทีร่อ้ยละ 7.1 ลดลงจากเดมิทีค่าดการณ์ไวท้ีร่้อยละ 7.3 จากการส่งออกของจีนทีช่ะลอตวัลง ด้านเศรษฐกิจยู
โรโซนดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยโูรโซนในเดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ทีร่ะดบั 103.8 
ไม่เปลีย่นแปลงจากเดอืนเมษายน 2558 สะทอ้นว่าภาคธุรกจิและผู้บริโภคยงัคงเชื่อม ัน่ว่าเศรษฐกจิของยูโรโซนจะปรับตัวดีขึ้น ส าหรับ
เศรษฐกจิญี่ปุ่นกระทรวงการคลงัญีปุ่่ น รายงานว่าการส่งออกของญีปุ่่ นในเดือนเมษายน 2558 ปรบัตัวเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.8 เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถือเป็นการเพิม่ขึน้ติดต่อกนัเป็นเดอืนที ่8 โดยการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินท าใหเ้งินเยนอ่อนค่าลงช่วยเร่งภาคการส่งออกใหฟ้ื้นตวัขึน้  

ส าหรับราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลง โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่ 61.77 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากค่าเงิน
ดอลลาร์สหรฐัฯ ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเน่ือง และตลาดมคีวามกงัวลต่อภาวะอุปทานน ้ามนัดิบล้นตลาด  เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบใน
ขณะน้ีอยู่ในระดบัทีท่ าใหผู้้ผลติน ้ามนัอาจจะกลบัมาเพิม่ก าลงัการผลติอกีครัง้หน่ึง หลงัจากทีล่ดก าลงัการผลติลงจากการทีร่าคาน ้ามนัดบิ
ปรบัตวัลดลงอย่างรุนแรงก่อนหน้าน้ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (1-5 มิถนุายน 2558)        
 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงดชันีราคาผู้บริโภคเดอืนพฤษภาคม 2558 
 จีดพียีโูรโซน ไตรมาส 1/2558 

 
 

 
  

 

 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 1/58 (คร ัง้ท่ี 2) หดตวั 0.7%  

 HSBC ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีน อยู่ท่ี 7.1% 

 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจยโูรโซนทรงตวัในเดือน พ.ค. 58  

 ส่งออกญ่ีปุ่ น เม.ย. 58 เพ่ิมขึน้ 8 เดือนติดต่อกนั 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ ท่ีแขง็ค่าขึน้ 
 

 
 


