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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 153 ประจาวันที่ 8 มิ ถนุ ายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิ ถนุ ายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 พาณิ ชย์เผยเงินเฟ้ อ พ.ค. 58 ติ ดลบต่อเนื่ องเดือนที่ 5 ยันยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝื ด
 ศูนย์พยากรณ์เผยดัชนี เชื่อมั ่น พ.ค. 58 ลดลง 5 เดือนต่อเนื่ อง ต่าสุดรอบ 11 เดือน
 พาณิ ชย์ม ั ่นในส่งออกข้าว 58 ถึง 10 ล้านตัน เหตุค่แู ข่งเจอภัยแล้ง และความต้องการนาเข้าข้าวเพิ่มขึน้
 สานักงบฯ เผยเบิกจ่ายงบปี 58 ต่ากว่าเป้ า ขีดเส้นเซ็นลงทุน 7 หมื่นล้าน แล้วเสร็จ ก.ค. นี้
กระทรวงพาณิ ชย์เผยดัชนี ราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้ อ) เดือ นพฤษภาคม 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 106.53 ปรับตัว ลดลงร้อ ยละ
1.27 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ่ ่านมา แต่ปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.1 จากเดือนทีผ่ ่านมา เป็ นการติ ดลบต่ อ เนื ่อ งเป็ นเดือ นที ่ 5
และเป็ นดัชนีทตี่ ่ำสุดในรอบ 5 ปี 8 เดือน โดยสำเหตุกำรปรับตัวลดลงของอัตรำเงินเฟ้อเป็ นผลมำจำกกำรปรับตัวลดลงของรำคำขำยปลีก
น้ำมันในประเทศ และค่ำไฟฟ้ำทีป่ รับลดค่ำไฟฟ้ำผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ลดลง 9.35 สตำงค์ต่อหน่วย โดยกระทรวงพำณิชย์มองว่ำเงิน
เฟ้อเฉลีย่ 5 เดือนแรกปี 2558 ติดลบ 0.77% และแม้เงินเฟ้อจะติดลบต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 แต่ยงั ไม่ถือว่ำเป็ นภำวะเงินฝื ด ซึ่ง คำดว่ำ
เมื่อรำคำน้ำมันเริ่มทีจ่ ะขยับขึน้ ประกอบกับควำมต้องกำรของผู้บ ริโภคที่เ ริ่มฟื้ นตัวตำมภำวะเศรษฐกิจ จะส่ง ผลให้อตั รำเงินเฟ้อปรับ
เพิม่ ขึน้ ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงผลสารวจดัชนี ความ
เชือ่ มั ่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนี ทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 5 โดยดัชนีควำมเชื่อมั ่นของผู้บ ริโภคอยู่
ที่ 75.6 ลดจำก 76.6 ซึง่ เป็ นระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ขณะทีด่ ชั นีควำมเชื่อมั ่นเกีย่ วกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 65.0 ลดลงจำก 66.0
ดัชนีควำมเชื่อมั ่นเกีย่ วกับรำยโอกำสในกำรหำงำนอยู่ที่ 70.3 ลดลงจำก 71.2 และดัชนีควำมเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ รำยได้ในอนำคตอยู่ที่ 91.4
ลดลงจำก 92.7 เมื่อเทียบกับเดือนทีผ่ ่ำนมำ โดยสำเหตุทที่ ำให้ควำมเชื่อมั ่นของ ผู้บริโ ภคปรับตัวลดลงเนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมกังวลต่อ
ควำมไม่แน่นอนของกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชำติ (สศช.) ปรับ
ลดอัตรำขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2558 จำกเดิมร้อยละ 3.5-4.5 เหลือร้อยละ 3-4 กำรส่ง ออกในเดือนเมษำยนปรับ ตัวลดลงร้อยละ
1.70 และคำดว่ำกำรส่งออกทังปี
้ จะขยำยตัวเพียงร้อยละ 0.2 จำกเดิมคำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5 รำคำขำยปลีกน้ำมันในประเทศปรับ
ั หำค่ำครองชีพและกัง วลว่ำรำยได้ใน
เพิม่ ขึน้ รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรทรงตัวในระดับ ต่ ำ และผู้บ ริโภคยัง มีควำมกัง วลเกี่ยวกับ ป ญ
ปจั จุบนั ไม่สอดคล้องกับค่ำครองชีพที่ป รับ เพิ่มขึ้น โดยภำครัฐจะต้องเร่ ง ดำเนินมำตรกำรต่ ำงๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทัง้ กำรเร่ ง รัด
เบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อให้เม็ดเงินกระจำยลงสู่ทอ้ งถิ่นให้มำกทีส่ ุด และในกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ในวันที่ 10
มิถุนำยน 2558 ควรจะมีกำรลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลให้เงินบำทอ่อนค่ำลงและช่วยสนับ สนุ น
ภำคกำรส่งออกของไทยได้อกี ทำงหนึ่ง
กระทรวงพาณิ ชย์ม ั ่นใจตลอดทัง้ ปี 2558 ไทยจะสามารถส่ ง ออกข้ า วได้ 10 ล้ าน เนื ่อ งจากปี นี้ สภาพอากาศ
เปลีย่ นแปลง ทาให้ ผ ลผลิ ต ข้าวของหลายประเทศลดลงขณะที ห่ ลายประเทศมีความต้ อ งการนาเข้ามาก แม้ภำคเอกชนจะ
คำดกำรณ์ว่ำ ไทยอำจจะส่งออกข้ำวได้เพียง 8.5 ล้ำนตัน ซึง่ ข้อตกลงซือ้ ข้ำว 2 ล้ำนตันของจีน คำดว่ำจะสำมำรถลงนำมในสัญญำซื้อ
ขำยกับจีนในกำรประชุมร่วมไทย-จีน เดือนกรกฎำคมนี้ นอกนี้ไทยก็เตรียมจะเข้ำร่วมกำรประมูลขำยข้ำวให้ฟิลปิ ปิ นส์อกี หลำยแสนตันใน
เดือนมิถุนำยนนี้ อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำในช่วงต้นปี 2558 กำรส่งออกข้ำวยังน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับปี ทผี่ ่ำนมำ แต่ จ ำกสถำนกำรณ์ภยั แล้ง ที่
เกิดขึน้ ในประเทศต่ำงๆ เช่น อินเดีย เวียดนำม และประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย จะส่งผลต่อผลผลิตข้ำวทีจ่ ะออกสู่ต ลำดในฤดูกำลต่ อไป
และจะทำให้ปริมำณข้ำวส่งออกของแต่ละประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึง่ จะเป็ นโอกำสทีด่ สี ำหรับประเทศไทยทีน่ ่ำจะสำมำรถส่ง ออกข้ำวได้
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มำกขึน้ สานักงบประมาณเปิ ดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ณ วันที ่ 29 พฤษภาคม 2558 พบว่ามีก ารเบิ ก จ่าย 1.66
ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.7 ของงบประมาณ ตา่ กว่าเป้ าหมายทีต่ ้องเบิกจ่ายให้ได้รอ้ ยละ 69.18 หรือต่ ำกว่ำเป้ ำหมำยอยู่
ร้อยละ 4.5 ขณะทีง่ บลงทุนเบิกจ่ำยได้ 1.87 แสนล้ำนบำท หรือร้อยละ 41.7 ของงบลงทุนทังหมด
้
แต่หำกรวมกับ โครงกำรที่สร้ำงภำระ
ผูกพันแล้วจะอยู่ทรี่ ้อยละ 59.34 แต่กย็ งั ต่ำกว่ำเป้ำหมำยทีต่ ้องเบิกจ่ำยให้ได้ร้อยละ 67 โดยมีโครงกำรทีย่ งั ไม่ลงนำม 7.64 หมื่นล้ำนบำท
หรือร้อยละ 24.1 ของงบลงทุน เนื่องจำกยังไม่เริ่มดำเนินกำรอยู่ในขันตอนจั
้
ดซื้อจัดจ้ำงมีผู้เ สนอรำคำแล้ว รอลงนำมในสัญญำแต่ อยู่ใน
กำรพิจำรณำของหน่ วยงำน โดยคณะรัฐมนตรีจึง มีมติให้ทุกส่วนรำชกำรเร่ ง ทำสัญญำให้เ สร็จ ภำยในเดือนกรกฎำคม 2558 ซึ่ง กำร
เบิกจ่ำยงบลงทุนของภำครัฐยังคงเป็ นควำมหวังทีจ่ ะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในครึ่งปี หลัง โดยปจั จุบนั กำรเบิกจ่ำยงบลงทุนอำจจะ
ยังต่ำกว่ำเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้แต่กถ็ ือว่ำขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกปลำยปี ทผี่ ่ำนมำ เนื่องจำกภำครัฐมีมำตรกำรเร่ง รัดกำรเบิกจ่ ำยออกมำ
ในช่วงก่อน

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 ยอดขาดดุลการค้าสหรัฐฯ เม.ย. 58 ลดลงมากที่สดุ ในรอบ 6 ปี
 ECB คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 0.05%

 การใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนญี่ปนไตรมาสแรกปรั
ุ่
บตัวเพิ่มขึน้ 7.3%
 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง
เศรษฐกิจโลกในสัปดำห์นี้มแี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯในเดือ น
เมษายนปรับตัวลดลงร้อยละ 19.2 มูลค่าอยู่ที ่ 4.088 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นการลดลงมากทีส่ ดุ ในรอบกว่า 6 ปี จำก
ทีเ่ ดือนมีนำคมขำดดุลถึง 5.057 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ เนื่องจำกยอดกำรส่งออกปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ1.0 ขณะทีย่ อดกำรนำเข้ำลดลง
ร้อยละ 3.3 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ คงอัต ราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ ้อ ยละ 0.05 ต่ อ ไป รวมทัง้ ยัง ประกำศเดินหน้ำซื้อ
พันธบัตรตำมมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณ (QE) จนเสร็จสิน้ โครงกำรในเดือนกันยำยน 2559 โดยมีเ ป้ ำหมำยที่จ ะอัดฉีดเม็ดเงินใหม่
เข้ำสู่เศรษฐกิจของประเทศในยูโรโซน และจัดกำรกับอัตรำว่ำงงำน และทำให้อตั รำเงินเฟ้ออยู่ใกล้ร ะดับ ร้อยละ 2.0 กระทรวงการคลัง
ญีป่ นรายงานตั
ุ่
วเลขการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนในไตรมาสแรกของปี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ 7.3 คิ ดเป็ นมูลค่า 13.1
ล้านล้านเยน โดยตัวเลขกำรใช้จ่ำยดังกล่ำวนี้ครอบคลุมถึงกำรใช้จ่ำยในกำรสร้ำงโรงงำนและกำรซือ้ อุปกรณ์ใหม่ๆ กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น
ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำภำคเอกชนมีควำมเชื่อมั ่นต่อภำคเศรษฐกิจของประเทศทีม่ แี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้
สำหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นจากสัปดาห์ ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 62.61 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จำกค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ทีอ่ ่อนค่ำลง ประกอบกับ ตลำดคำดกำรณ์ว่ำปริมำณน้ำมันดิบ คงคลัง สหรัฐฯ จะปรับ ลดลงส่ง ผลให้
รำคำน้ำมันปรับตัวสูงขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 มิถนุ ายน 2558)
 จีดพี ยี โู รโซนไตรมำส 1/2558 ครัง้ ที่ 2
 จีดพี ญ
ี ี่ปุ่นเบื้องต้น ไตรมำส 2/2558
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