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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 155 ประจาวันที่ 22 มิ ถนุ ายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 13-19 มิ ถนุ ายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 ธปท. ปรับลดคาดการณ์ GDP 58 โตแค่ 3% จากเดิม 3.8% คาดปี 59 โต 4.1%
 พาณิ ชย์เผยส่งออกข้าว 6 เดือนแรก 3.9 ล้านตัน คาดทัง้ ปี ส่งออกตามเป้ า 10 ล้านตัน
 ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้ เล็กน้ อย จากการประกาศคงอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 ผลจัดเก็บรายได้รฐั 8 เดือนแรกปี งบ 58 ต่าเป้ า 6.4% ตามคาดจากรายได้ภาษีสาคัญปรับลดลงทุกรายการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเปิ ดเผยผลการประเมินภาวะเศรษฐกิ จของคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ครัง้
ล่าสุดของปี 2558 ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ (จีดีพี) ปี นี้ จะโตลดลงร้อ ยละ 0.8 จากคาดการณ์ ครังก่
้ อ นขยายตัว ร้อ ย
ละ 3.8 เหลือขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 ภายใต้สมมุติฐานอัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อทั ่วไปติดลบร้อยละ 0.5 จากเดิมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.0 ส่วน
เงินเฟ้อพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จากเดิมร้อยละ 1.2 และคาดการณ์ส่งออกปี 2558 ติดลบร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดว่าการส่ง ออกจะ
ขยายตัวได้ร้อยละ 0.8 ขณะทีค่ าดการณ์จีดพี ปี ี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิม่ ขึน้ จากคาดการณ์ครัง้ ก่อนทีร่ ้อยละ 3.9 ซึง่ การปรับ ลด
คาดการณ์เศรษฐกิจ ปี 2558 ของธนาคารแห่ง ประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับ ที่เ หมาะสมเนื่องจากสถานการณ์ด้านการส่ง ออกที่ยงั มี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีฟ่ ื้นตัวช้า ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ ลดประมาณการณ์การส่ง ออกไปอยู่ใน
แดนลบหลังจากทีค่ าดการณ์ครัง้ ก่อนการส่งออกยังขยายตัวได้ร้อยละ 0.8 ส่วนการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวในระดับ
ทีด่ กี ว่าคาดการณ์ครัง้ ก่อนเนื่องจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกคลีค่ ลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ในปี 2558 กระทรวงพาณิ ชย์
เปิ ดเผยถึงการส่งออกข้าวในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2558 (มกราคม-15 มิ ถนุ ายน 2558) ไทยส่งออกข้าวแล้ว ประมาณ 3.9
ล้านตัน โดยภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในปี 2558 กระทรวงพาณิชย์ได้ตงั ้ เป้าหมายการส่ง ออกข้าวไว้ที่ 10 ล้านตัน ส่วนการระบาย
ข้าวในสต็อกของรัฐในช่วงเดือนสิงหาคม 2557-16 มิถุนายน 2558 ว่าสามารถได้ร ะบายข้าวประมาณ 2.73 ล้านตัน มูลค่ากว่า 3 หมื่น
ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปี หลังการส่งออกข้าวจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เนื่องจากตลาดข้าวทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศยัง มีควา ม
ต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลมาจากผลผลิตข้าวทังในประเทศและต่
้
างประเทศลดลงจากปญั หาภัยแล้ง ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะมีผ ล
ต่อการผลิตและการค้าข้าวของโลกในครึ่งปี หลัง ทังนี
้ ้กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันตามเป้ าหมายที่ต งั ้ ไว้
ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์อยู่ที ่ 33.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์เล็กน้ อย จากการประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจ สหรัฐหลายตัวจะปรับ ตัวในทิศทางที่ดีขึ้นก็ต าม แต่ อย่างไรก็ต าม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึง สิ้นปี 2558 ส่ง ทาให้แนวโน้มค่าเงินบาทยัง คงทรงตัวในระดับ ใกล้เ คียง
33.5 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในระยะนี้
สานักงานเศรษฐกิ จการคลังเผยยอดการจัดเก็บรายได้รฐั บาลช่ว ง 8 เดือ นของปี งบประมาณ 2558 อยู่ที ่ 1.36 ล้าน
ล้านบาท ตา่ กว่าเป้ าหมาย 9.33 หมืน่ ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.4 สรรพากรครองแชมป์รายได้หด 8.7 หมื่นล้านบาท คาดทัง้ ปี จ ะ
เก็บได้ต่ากว่าเป้าหมาย 1 แสนล้านบาท แต่ จ ะมีเ งินที่ได้จ ากรัฐวิสาหกิจ เข้ามาทดแทนได้ จากการหดตัวของการจัดเก็บ รายได้ของ
ภาครัฐในทุกรายการภาษีสาคัญสะท้อนให้ว่าเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ดังนัน้ การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนทัง้ จาก
โครงการลงทุนขนาดเล็กทีม่ กี ารเร่งรัดเบิกจ่าย หรือมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า น่าจะเป็ นปจั จัย
หลักทีจ่ ะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการจ้างเพิม่ ขึน้ ซึง่ ก็จะมีผลกลับมาสู่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในท้ายทีส่ ุดด้วย

1

Weekly Review
เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





Fed มีมติ คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ที่ 0-0.25% พร้อมปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ
จ้างงานยูโรโซนไตรมาส 1/58 ปรับตัวดีขนึ้ อยู่ที่ 1.7%
ความเชื่อมั ่นผู้ประกอบการจีน ไตรมาส 2/58 ปรับตัวลดลง
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังวลต่ออุปทานน้ามันส่วนเกิ น

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ระหว่าง
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 สรุปได้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวปานกลางหลังจากทีช่ ะลอตัวลงในไตรมาสแรก การจ้างงาน การใช้
จ่ายภาคครัวเรือนและตลาดทีอ่ ยู่อาศัยปรับตัวดีขนึ้ ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อยังคงต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ อ้ ยละ 0-0.25 ต่อไป โดยยัง ไม่กาหนดระยะเวลาแน่ ชดั ว่าจะขึ้นอัต ราดอกเบี้ยนโยบาย
เมื่อใด พร้อมกันนี้ Fed ได้ปรับลดคาดการณ์การเติ บโตทางเศรษฐกิ จของสหรัฐฯ ในปี นี้ มาอยู่ทีร่ ะหว่างร้อ ยละ 1.8-2.0 จากเดิม
ทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคมทีร่ ้อยละ 2.3-2.7 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซนสานักงานสถิติแห่งชาติ ยโุ รป (Eurostat) รายงาน
การจ้างงานในยูโรโซนไตรมาส 1/2558 ปรับตัวดีข้ นึ มาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 1.7 จากระดับร้อ ยละ 1.8 ในไตรมาส 4/57 แสดงให้เ ห็นว่า
เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มดีขนึ้ หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศใช้มาตรการ QE ซึ่ง ทาให้ความเชื่อมั ่นของนักลงทุนและ
ผู้บริโภคปรับตัวดีขนึ้ ด้านเศรษฐกิจ จีน ธนาคารกลางจีนรายงานดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้ประกอบการธุรกิ จจีนในไตรมาส 2/2558
ปรับตัวลดลงมาอยู่ที ่ 58.3 จากระดับ 57.4 ในไตรมาส 1/2558 ผลจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีก่ าลังชะลอตัว
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 61.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากความกังวลต่ออุปทานน้ามันส่วนเกินจากซาอุดอิ าระเบีย และปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ 870,000
บาร์เรล รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้ จากความกังวลต่อปญั หาหนี้สนิ ของกรีซ

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 มิถนุ ายน 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรมและยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2558
 ดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิต ของสหรัฐฯ
 การเจรจาแก้ปญั หาหนี้สนิ ของกรีซ หลังกรีซมีกาหนดชาระหนี้กบั IMF ภายในสิน้ เดือนมิถุนายนนี้
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