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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 154 ประจาวันที่ 15 มิ ถนุ ายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 6-12 มิ ถนุ ายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 มติ กนง. เอกฉันท์ 7-0 คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 1.50 ต่อปี
 กรมท่องเที่ยวเผย 5 เดือนแรกต่างชาติ เข้าไทย 12.4 ล้านคน มั ่นใจรายได้ท่องเที่ยวปี 58 ตามเป้ า 2.2 ล้านล้านบาท
 บีโอไอเผยยอดเงินขอรับส่งเสริมการลงทุน 5 เดือนแรก วูบ 84% เหตุเศรษฐกิ จชะลอตัว
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ น วันที ่ 10 มิ ถนุ ายน 2558
คณะกรรมการฯ มีมติ เป็ นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ ะดับร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า
เศรษฐกิจไทยยังมีความเสีย่ งเติบโตต่า จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทีม่ เี พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชีย
ซึง่ อาจส่งผลกระทบทาให้การส่งออกของไทยทังปี
้ 2558 มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะติดลบ จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ใน ภาวะผ่ อนคลาย
ต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการดาเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่ านมา ซึ่ง กนง . ปรับ ลดอัต ราดอกเบี้ย
นโยบายลง 2 ครัง้ ต่อเนื่อง ได้ช่วยให้ภาวะการเงินผ่อนคลายขึน้ ประกอบกับ อัต ราแลกเปลี่ยนได้ป รับ ตัวในทิศทางที่เ อื้อต่ อการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจมากขึน้ ซึง่ การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวถือได้ว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วงทีผ่ ่านมาฟื้นตัวได้
ใกล้เคียงกับทีป่ ระเมินไว้ ซึง่ ปจั จัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่ อเนื่อง อีกทัง้ อัต รา
ดอกเบี้ยของไทยอยู่ในระดับทีต่ ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าค อย่างไรก็ตามคาดว่าอาจมีการลดอัต ราดอกเบี้ย ลงได้อีกในช่วง
ครึ่งปี หลังหากเศรษฐกิจไทยไม่สามารถฟื้นตัวได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เปิ ดเผย
ถึงสถานการณ์การท่องเที ย่ วของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-พฤษภาคม 2558) มีนัก ท่ อ งเที ย่ วต่ างชาติ เดิ น
ทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย จานวน 12,448,641 คน เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่ อ นร้อ ยละ 24.72 ก่อให้เ กิดรายได้
592,923.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่านมาร้อยละ 25.13 ขณะทีจ่ านวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติยงั มีแนวโน้มที่ดีต่ อเนื่อง
อันเป็ นผลจากสถานการณ์การเมืองในประเทศทีม่ เี สถียรภาพ มั ่นใจว่าตลอดทัง้ ปี นี้จ ะมีร ายได้จ ากอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวตามเป้ า
ทีต่ งั ้ ไว้ 2.2 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็ นรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 1.4 ล้านล้านบาท และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 8 แสน
ล้านบาท
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยถึงการยืน่ ขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่ว ง 5 เดือ นของปี 2558
(มกราคม-พฤษภาคม) มีจานวน ทัง้ สิ้น 306 โครงการ เงิ นลงทุน 48,250 ล้านบาท จานวนโครงการลดลงร้อ ยละ35 จากช่ว ง
เดียวกันปี ก่อนทีม่ ีจานวน 471 โครงการ ขณะทีเ่ งินลงทุนลดลงร้อยละ 84 จากช่วงเดียวกันปี ก่ อ นที ม่ ีมูลค่า 297,920 ล้านบาท
ซึง่ เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว โดยร้อยละ 54 ของโครงการทีย่ ่นื ขอเป็ นกิจการทีอ่ ยู่ในกลุ่มอุต สาหกรรมเป้ าหมายของรัฐ บาล
และบีโอไอ ส่วนการอนุ มตั ิโครงการลงทุนช่วง 5 เดือน มีจ านวน 1,094 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน รวม 391,720 ล้านบาท จ านวน
โครงการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 76 จากช่วงเดียวกันปี ก่อนที่มีจ านวน 621 โครงการ ขณะที่เ งินลงทุนปรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 680 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนทีม่ มี ลู ค่าอยู่ที่ 50,230 ล้านบาท ซึง่ แม้ว่าการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 5 เดือนที่ผ่ านจะมีจ านวนและมูลค่า
โครงการต่ากว่าช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่าน อย่างไรก็ตามการอนุมตั ิส่งเสริมการลงทุนของ BOI นัน้ กลับมีจานวนและมูลค่าโครงการสูง กว่า
ช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่านมาค่อนข้างมาก อีกทังอุ
้ ตสาหกรรมทีส่ นับสนุนอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การส่ง เสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2564) ซึง่ จะสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐทีเ่ น้นกิจการประเภททีเ่ ป็ นประโยชน์และมีคุณค่ าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่ อ
ประเทศเป็ นหลัก ซึง่ นับเป็ นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทีภ่ าครัฐจะสามารถทาได้ในขณะนี้
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World Bank ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จโลก อยู่ที่ 2.8%
ส่งออกจีน พ.ค. 58 ลดลง 2.5% ลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3
จีดีพียโู รโซน ไตรมาส 1/58 ครังที
้ ่ 2 ขยายตัว 0.4%
จีพีดีญี่ปนุ่ ไตรมาส 1/58 ขยายตัว 3.9% สูงสุดในรอบ 2 ปี
ราคาน้ามันปรับตัวลดลงเล็กน้ อย จากการคงกาลังการผลิตของกลุ่ม OPEC

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยงั ส่งสัญญาณการฟื้นตัวช้า หลัง ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิ จโลกในปี นี้ ลงมาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 2.8 จากเดิมทีค่ าดการณ์ไว้ร้อยละ 3.0 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่ านมา เนื่องจากราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ตกต่า โดยเฉพาะราคาน้ามันซึง่ ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตมากเกินความคาดหมาย พร้อมกัน นี้ได้เตือนประเทศตลาดเกิดใหม่
ทั ่วโลกเตรียมรับมือกับการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ด้านเศรษฐกิจ จีนชะลอตัวลงอย่างชัดเจนสานัก งาน
ศุลกากรจีนรายงานยอดส่งออกจีนในเดือนพฤษภาคม 2558 ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ลดลงต่ อเนื่อง
เป็ นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยการส่งออกไปยัง สหภาพยุโรปซึ่ง เป็ นตลาดส่ง ออกที่ใหญ่ ที่สุดของจีนลดลงร้อยละ 6.9 ขณะที่เ ศรษฐกิจ
ยูโรโซนสานัก งานสถิ ติ แห่ งชาติ ยุโรป (Eurostat) รายงานตัว เลขจีดีพีในไตรมาส 1/2558 ครังที
้ ่ 2 ขยายตัว ร้อ ยละ 0.4 ไม่
เปลี่ยนแปลงจากการประกาศครัง้ แรก ผลจากการลงทุนการส่ง ออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนญี่ปุ่ นเศรษฐกิจ มีแนวโน้ มดีขึ้น โดยส านั ก
คณะรัฐมนตรีญปี ่ นุ่ รายงานตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2558 ขยายตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถือเป็ นตัวเลขที่
ดีทสี่ ุดในรอบ 2 ปี ทผี่ ่านมา สะท้อนว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกาลังฟื้นตัว หลังจากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปรับขึน้ ภาษีบริโภคเมื่อปี ทผี่ ่านมา
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 62.32 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล จากกลุ่ม OPEC มีมติคงกาลัง การผลิต น้ามันดิบ ไว้ที่ร ะดับ 30 ล้านบาร์เ รลต่ อวันไปอีก 6 เดือนหลัง จากนี้ และค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้ จากความกังวลต่อปญั หาหนี้สนิ ของกรีซ อย่างไรก็ตามราคาน้ามันได้ร ับ แรงสนับ สนุ นในช่วงปลายสัป ดาห์
จากปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ทีป่ รับลดลง 6.8 ล้านบาร์เรล รวมถึงการที่ IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ามันโลกในปี นี้จ ะเพิ่มขึ้น
280,000 บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้อุปสงค์น้ามันทังหมดอยู
้
่ที่ 94 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 มิถนุ ายน 2558)
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงินและปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2558 ใหม่
 อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ (Federal Funds Rate)
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