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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 156 ประจาวันที่ 29 มิ ถนุ ายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 20-26 มิ ถนุ ายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 พาณิ ชย์เผยส่งออก พ.ค. 58 ลดลง 5.01% ลดลงต่อเนื่ อง 5 เดือน เหตุเศรษฐกิ จโลกยังคงเสี่ยงสูง
 สอท. เผยเชื่อมั ่นอุตฯ พ.ค. 58 ลดลง 5 เดือนต่อเนื่ อง ดัชนี ต่าสุดรอบ 12 เดือน ผู้ประกอบการกังวลภัยแล้ง และ
การส่งออกที่ลดลง
 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์ พ.ค. 58 ลดลงครังแรกในรอบ
้
5 เดือน
 รมว. คลัง คาดภัยแล้งกระทบจีดีพีลด 0.5%
กระทรวงพาณิ ชย์เผยตัวเลขส่งออกเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 18,428.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัว ลดลงร้อ ยละ 5.01
เป็ นการปรับตัวลดลงของการส่ง ออกต่ อเนื่อง 5 เดือน ส่ง ผลให้การส่ง ออก 5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2558) มีมูลค่า
88,694.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมา โดยการส่ง ออกที่ป รับ ตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นผลมาจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ทังน
้ ้าตาล ยางพารา และอาหารทะเลแช่เย็น
แช่แข็งชะลอตัวลง ประกอบกับ ราคาน้ามันในตลาดโลกยัง ไม่ฟื้นตัวมากนั กทาให้สินค้าเกษตรส่ง ออกได้ในราคาที่ต่ า โดยกระทรวง
พาณิชย์คาดการณ์ว่าราคาน้ามันในช่วงครึ่งปี หลังจะปรับตัวดีขนึ้ ซึง่ จะส่งผลดีต่อการส่งออกในช่วงครึ่งปี หลังของไทย และยัง คงไม่มีการ
ปรับเป้าการส่งออกปี 2558 โดยยังคงเป้าการส่งออกตลอดทังปี
้ อยู่ทรี่ ้อยละ 1.2 แม้สานักคาดการณ์เ ศรษฐกิจ แทบทุกสานักมองว่าการ
ส่งออกตลอดทังปี
้ 2558 น่าจะปรับตัวลดลงจากปี ทผี่ ่านมาก็ตาม ซึง่ การทีก่ ระทรวงพาณิชย์คงเป้าการส่ง ออกในระดับ ดัง กล่าวภายหลัง
การส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 4.2 น่าจะเป็ นเรื่องที่ไม่ ง่ ายนัก เนื่องจากหากต้องการให้การส่ง ออกเป็ นไปตาม
เป้าหมายดังกล่าวการส่งออกในช่วง 7 เดือนทีเ่ หลือของปี จะต้องมีมลู ค่าการส่งออกเฉลีย่ ถึงเดือนละประมาณ 20,223 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึง่ ถือว่าเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยถึงดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุต สาหกรรมไทย
เดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 85.4 ปรับตัวลดลงเมือ่ เทียบกับเดือนเมษายนทีค่ ่าดัชนี อ ยู่ทีร่ ะดับ 86.2 ซึง่ เป็ นการปรับตัว
ลดลงของค่าดัชนี ต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 5 และตา่ สุดในรอบ 12 เดือน สาหรับความเชื่อมั ่นใน 3 เดือนข้างหน้านัน้ อยู่ที่ร ะดับ 100.9
ลดลงจากระดับ 102.1 ในเดือนเมษายน 2558 โดยการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นเป็ นผลจากความกัง วลต่ อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ประกอบกับปญั หาภัยแล้งทีก่ ระทบต่อกาลังซือ้ ของผู้บริโภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตร รวมถึง ภาวการณ์แข่ง ขัน
และต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้ยงั กังวลต่อการทีส่ หภาพยุโรป (อีย)ู ให้ใบเหลืองไทยกรณีการแก้ปญั หาการทาประมงผิดกฎหมาย
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงและอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของเงินบาทถือเป็ นสัญญาณทีด่ ี
ต่อภาคการส่งออก เนื่องจากช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยยอดผลิตรถยนต์ในเดือ นพฤษภาคม 2558 มี
จานวนทัง้ สิ้ น 135,045 คัน ลดลงจากช่ว งเดียวกันของปี 2557 ร้อ ยละ 8.76 โดยการส่ง ออกรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2558
ส่งออกได้ 88,937 คัน ลดลงร้อยละ 6.17 ในขณะที่ยอดจ าหน่ ายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2558 มีจ านวนทัง้ สิ้น
56,939 คัน ลดลงร้อยละ 18.3 โดยการปรับตัวลดลงของยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศเป็ นผลมาจากราคาสิ นค้าเกษตรอยู่ในระดับ ต่ า
ส่งผลต่ออานาจการซือ้ ของผู้บริโภค สถาบันการเงินยังเข้มงวดการอนุมตั ิ สนิ เชื่อจากปญั หาหนี้ครัวเรือนโดยมียอดปฏิเ สธสินเชื่อรถยนต์
ในปี นี้สงู ถึงร้อยละ 40-50 จากระดับปกติทรี่ ้อยละ 20 ภาวะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง และการลงทุนภาคเอกชนทีย่ งั ไม่ฟื้นตัว
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จากการรอดูความชัดเจนของภารลงทุนของภาครัฐ รวมถึงเป็ นช่วงของการเปลีย่ นรุ่นรถกระบะของรถยี่ห้อหนึ่ง ทาให้เ กิดการชะลอการ
ซือ้ ลง โดยยอดผลิตทีล่ ดลงในเดือนนีถ้ ือว่าเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน และคาดว่ายอดผลิต รถยนต์ในเดือนมิถุ นายนจะกลับ มาปรับ ตัว
เพิม่ ขึน้ ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าปัญหาภัยแล้งที ม่ ีความรุนแรงเพิ ม่ ขึ้น อาจส่งผลให้ ผ ลิ ต ภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 ลดลงประมาณร้อยละ 0.5 เนื่องจากปญั หาภัยแล้งนัน้ ส่งผลกระทบถึงการเพาะปลูกสินค้าเกษตร ซึง่ จะส่ง ผล
ให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรลดลงทาให้การใช้จ่ายในการบริโภคไม่ขยายตัว และอาจกระทบต่อปริมาณการส่ง ออกสินค้า
เกษตรของไทยด้วย โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการออกมาตรการทีช่ ่วยเหลือบรรเทาผลกระทบดังกล่าวให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการน้า ที่มีอยู่จ ากัดอย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมถึง มีมาตรการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ในรูป แบบต่ างๆ ก็จ ะช่วยพยุง ไม่ให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงไปมากกว่าทีป่ ระมาณการไว้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์






ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ มิ.ย. 58 ลดลง อยู่ในระดับต่าสุดรอบเกือบ 2 ปี
จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 1/58 ครังสุ
้ ดท้าย หดตัว 0.2% น้ อยกว่าการประเมินครังก่
้ อน
ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตจีน มิ.ย. 58 ปรับตัวดีขนึ้ แต่ยงั ต่ากว่าระดับ 50
Euro Group ปฏิ เสธไม่ให้กรีซยืดเวลาหนี้
ราคาน้ามันปรับตัวลดลงจากปัญหาหนี้กรีซ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึน้

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยงั ชะลอตัว โดยดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิต ของประเทศเศรษฐกิจ สาคัญของโลก
อย่างสหรัฐฯ และจีน ปรับตัวลดลง Markit รายงานว่าดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิ ต เบื้อ งต้ นของสหรัฐฯ ในเดือ น
มิถนุ ายน 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที ่ 53.4 จากระดับ 54.0 ในเดือนพฤษภาคม 2558 ถือเป็ นระดับ ที่ต่ าที่สุดนับ ตัง้ แต่ เ ดือนตุ ลาคม
2556 และชะลอตัวเป็ นเดือนที่ 3 ทังนี
้ ้การชะลอตัวของภาคการผลิต มีป จั จัยหลักมาจากการส่ง ออกที่ชะลอตัวลง และค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้ ขณะทีต่ วั เลขจีดีพีในไตรมาส 1/2558 ประกาศครังสุ
้ ดท้ายหดตัว ร้อ ยละ 0.2 ดีขึ้นจากการประเมินครัง้ ก่อนว่า
หดตัวร้อยละ 0.7 ตัวเลขทีด่ ขี นึ้ เกิดจากผู้บริโภคใช้จ่ายมากกว่าทีป่ ระเมินไว้เบื้องต้น ขณะที่เ ศรษฐกิจ จีน ภาคการผลิ ต ของจีนหดตัว
เป็ นเดือนที ่ 4 ติ ดต่อกัน แต่มีสญ
ั ญาณดีข้ นึ โดยดัชนี PMI ภาคการผลิ ต เบื้อ งต้ นของจีนในเดือ นมิ ถนุ ายน 2558 ที จ่ ดั ทาโดย
HSBC ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 49.6 จากระดับ 49.2 ในเดือนพฤษภาคม ถือเป็ นระดับ สูง สุดในรอบ 3 เดือน แต่ ยงั คงต่ ากว่า
ระดับ 50 บ่งชีว้ ่าภาคการผลิตจีนยังอยู่ในภาวะหดตัว ด้านยูโรโซนการประชุม การประชุมรัฐมนตรีคลังประเทศกลุ่มยูโรโซน 19
ประเทศหรือ “ยูโรกรุป๊ ” วันเสาร์ที ่ 27 มิถนุ ายน ปฏิ เสธทีจ่ ะต่ออายุแผนการช่วยเหลือทางการเงินแก่ รฐั บาลกรีซออกไปอี ก 1
เดือน ตามคาร้องขอของนายกรัฐมนตรีกรีซ เพื่อรอผลการลงประชามติ ที่กาหนดไว้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีกรีซ มีการประกาศว่าจะ
จัดการลงประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะยอมรับข้อเสนอของบรรดาเจ้าหนี้หรือไม่ในวันที่ 5 กรกฎาคม ซึง่ เลยกาหนดชาระหนี้ในวันที่
30 มิถุนายนไปแล้ว ก่อนการประชุมกลุ่มยูโรกรุ๊ปซึง่ ถือเป็ นการปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของบรรดาเจ้าหนี้อย่างแข็งกร้าว
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 61.58 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ปญั หาหนี้สนิ ของกรีซ นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ปรับ ตัวแข็ง ค่าขึ้น
รวมถึงความกังวลเกีย่ วกับปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 มิถนุ ายน – 3 กรกฎาคม 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายน 2558
 ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน 2558 2
 การเจรจาแก้ปญั หาหนี้สนิ ของกรีซภายใน 30 มิถุนายน 2558 ภายหลัง Euro Group ปฏิเสธไม่ให้กรีซยืดเวลาหนี้

