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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 152 ประจาวันที่ 1 มิ ถนุ ายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 กระทรวงพาณิ ชย์เผยมูลค่าส่งออก เม.ย. 58 ลดลง 4 เดือนต่อเนื่ อง ต่าสุดรอบ 3 ปี
 สภาอุตฯ เผยดัชนี เชื่อมั ่นอุตสาหกรรม เม.ย. 58 ต่าสุดรอบ 7 เดือน
 ททท. เผยนักท่องเที่ยว 5 เดือนพุ่ง เชื่อทัง้ ปี นักท่องเที่ยว 28.5 ล้านคน รายได้ 1.4 ล้านล้าน ตามเป้ า
 สภาอุตฯ เตรียมปรับลดปริมาณการผลิตรถยนต์ปี 58 เหลือ 2 ล้านคัน หลังยอดขายในประเทศ 4 เดือนแรกทรุด
 คลังยันบริโภคฟื้ นตัวชูแวต เม.ย. 58 ขยายตัวดี
กระทรวงพาณิ ชย์เผยมูลค่าการส่งออกเดือ นเมษายน 2558 ปรับตัว ลดลง 4 เดือ นต่ อ เนื ่อ ง โดยการส่ง ออกในเดือน
เมษายนมีมลู ค่า 16,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 ปรับ ตัวลดลง
ร้อยละ 3.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่านมา ซึง่ ตัวเลขดังกล่าวถือเป็ นมูลค่าการส่งออกทีต่ ่าทีส่ ุดในรอบ 3 ปี โดยการส่ง ออกใน
เดือนเมษายนไปยังตลาดหลักปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 ศักยภาพสูงปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0 และตลาดศักยภาพรองปรับ ตัวลดลงร้อย
ละ 3.6 ซึง่ แม้ตวั เลขการส่งออกในเดือนเมษายนจะปรับตัวลดลงแต่ถือเป็ นตัวเลขการส่งออกทีป่ รับตัวลดลงน้อยทีส่ ุดในรอบ 4 เดือน และ
การส่งออกมีแนวโน้มทีจ่ ะกลับมาปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี นึ้ เนื่องจากประเทศคู่คา้ สาคัญหลายประเทศเริ่มมีการนาเข้าสินค้าจากไทยเพิ่ม
มากขึน้ โดยการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเดือนเมษายนปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4 และเป็ นการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 8
และในส่วนของการส่งออกไปยังประเทศจีนในเดือนเมษายนปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.1 หลัง จากที่ในช่วงไตรมาสแรกการส่ง ออกไปจีน
ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 15 น่าจะเป็ นสัญญาณทีด่ สี าหรับการส่ง ออกของไทยในระยะต่ อไป สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยเผย
ดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนอยู่ทีร่ ะดับ 86.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.7 ในเดือ นก่ อ นหน้ า ซึง่ เป็ นการ
ปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที ่ 4 และตา่ สุดในรอบ 7 เดือน นับตัง้ แต่เดือนตุลาคมปี ทผี่ ่ านมา โดยเป็ นการปรับ ตัวลดลงในองค์ป ระกอบ
ยอดค าสั ่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้น ทุนประกอบการ และผลประกอบการ สะท้อนถึง ความเชื่อมั ่นของ
ผู้ประกอบการกังวลเกีย่ วกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ปญั หาภาคการเกษตรทีส่ ่งผลต่อเนื่องไปยังการบริโภคภายในประเทศที่ซึม
ตัวลง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึ้นส่งผลให้การส่งออกปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ขณะทีค่ ่าดัชนีความ
เชื่อมั ่นฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ทรี่ ะดับ 102.1 เพิ่มขึ้นจาก 100.4 ในเดือนที่ผ่ านมา การท่ อ งเที ย่ วแห่ งประเทศไทยเผย 5
เดือนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ เข้าไทย 11.95 ล้านคน มั ่นใจสิ้ นปี นัก ท่ อ งเที ย่ วตามเป้ า 28.5 ล้านคน โดยค่าเฉลี่ยการใช้จ่ ายของ
นักท่องเทีย่ วทุกชาติอยู่ที่ 4,950 บาทต่อคนต่อวัน คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ก ับ ประเทศราว 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่ง หากมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยอย่างเช่นในช่วง 5 เดือนแรกของปี มีโอกาสเป็ นไปได้มากทีจ่ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเทีย่ วจะเป็ นไปตามเป้าทีว่ างไว้ได้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมปรับลดประมาณการยอดผลิ ต รถยนต์ปี 2558 ทัง้ ปี คาดว่าจะอยู่ระดับ 2
ล้านคัน จากทีเ่ คยคาดไว้ 2.13 ล้านคัน เนื่องจากยอดจ าหน่ ายรถยนต์ในประเทศยัง คงมีทิศทางลดลง โดยในเดือนเมษายนยอด
จาหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 54,058 คันลดลงจากช่วงเดียวของปี ก่อนร้อยละ 26.2 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 27.06 ส่ง ผล
ให้ยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) มีจานวน 251,845 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกับปี ก่อนร้อยละ 15.3
ซึง่ คาดว่าอาจต้องลดเป้าหมายการผลิตเพื่อขายในประเทศทีค่ าดไว้ 9.5 แสนคัน เหลือประมาณ 9 แสนคัน แต่ ถ้ารัฐบาลไม่มีการลงทุน
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ใดๆ เพิม่ เติมก็มโี อกาสทีย่ อดผลิตในประเทศจะลดลงเหลือ 8.5 แสนคัน ซึง่ การทีย่ อดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศปรับ ตัวลดลงมากเป็ น
ผลมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่าส่งผลกระทบต่อกาลังซือ้ ของประชาชนทีช่ ะลอตัวลง อีกทังการที
้
ส่ ถาบันการเงินมีความเข้มงวดในด้าน
การให้สนิ เชื่อเพิม่ มากขึน้ สานัก งานเศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) เผยยอดจัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ ม่ เดือ นเมษายนปรับตัว เพิ ม่ ขึ้น
สะท้อนการบริโภคเริม่ ฟื้ นตัว พิจารณาจากการเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ (แวต) จากการบริโภคเดือนเมษายนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 แม้ว่า
จะน้อยกว่าเดือนก่อนหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 20.1 เนื่องจากเดือนเมษายนมีวนั หยุดยาว ส่งผลให้มธี ุรกรรมทางเศรษฐกิจน้อยกว่าปกติ

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 1/58 (ครังที
้ ่ 2) หดตัว 0.7%
HSBC ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จจีน อยู่ที่ 7.1%
ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิ จยูโรโซนทรงตัวในเดือน พ.ค. 58
ส่งออกญี่ปนุ่ เม.ย. 58 เพิ่มขึน้ 8 เดือนติ ดต่อกัน

 ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึน้
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มชะลอตัวลงจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน สานักวิเคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ รายงาน
ตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2558 ครังที
้ ่ 2 หดตัวร้อยละ 0.7 ลดลงจากทีเ่ คยประเมินไว้ก่อนหน้าว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.2
และลดลงจากไตรมาส 4/2557 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.2 ผลจากอากาศทีห่ นาวเย็นผิดปกติ และการแข็ง ค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบริโภค เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ จีนที่คาดว่าจะชะลอตัวมากขึ้นหลัง HSBC ปรับลดคาดการณ์ ก ารขยายตัว ของ
เศรษฐกิ จจีนในปี นี้ มาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 7.1 ลดลงจากเดิมทีค่ าดการณ์ไว้ทรี่ ้อยละ 7.3 จากการส่งออกของจีนทีช่ ะลอตัวลง ด้านเศรษฐกิจ ยู
โรโซนดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 103.8
ไม่เปลีย่ นแปลงจากเดือนเมษายน 2558 สะท้อนว่าภาคธุรกิจและผู้บริโภคยังคงเชื่อมั ่นว่าเศรษฐกิจ ของยูโรโซนจะปรับ ตัวดีขึ้น สาหรับ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นกระทรวงการคลังญีป่ นุ่ รายงานว่าการส่งออกของญีป่ นในเดื
ุ่
อ นเมษายน 2558 ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ 0.8 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถือเป็ นการเพิม่ ขึน้ ติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 8 โดยการส่งออกที่เ พิ่มขึ้นเป็ นผลจากการผ่ อนคลายนโยบาย
การเงินทาให้เงินเยนอ่อนค่าลงช่วยเร่งภาคการส่งออกให้ฟื้นตัวขึน้
สาหรับ ราคาน้ ามันในสัปดาห์ น้ ี ปรับตัว ลดลง โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 61.77 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บาร์เรล จากค่าเงิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่อง และตลาดมีความกังวลต่อภาวะอุป ทานน้ามันดิบ ล้นตลาด เนื่องจากราคาน้ามันดิบ ใน
ขณะนี้อยู่ในระดับทีท่ าให้ผู้ผลิตน้ามันอาจจะกลับมาเพิม่ กาลังการผลิตอีก ครัง้ หนึ่ง หลังจากทีล่ ดกาลังการผลิตลงจากการทีร่ าคาน้ามันดิบ
ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 มิถนุ ายน 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2558
 จีดพี ยี โู รโซน ไตรมาส 1/2558


2

