
 

1 
 

Weekly Review 

 

 

 
 

  กระทรวงพาณิชยเ์ผยตวัเลขส่งออกเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 18,428.8 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ปรบัตัวลดลงร้อยละ 5.01 
เป็นการปรบัตวัลดลงของการส่งออกต่อเน่ือง 5 เดือน ส่งผลให้การส่งออก 5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2558) มีมูลค่า
88,694.1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกที่ปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นผลมาจากเศรษฐกจิโลกยงัคงชะลอตวัส่งผลต่อการส่งออกสนิคา้เกษตรของไทย ทัง้น ้าตาล ยางพารา และอาหารทะเลแช่เยน็
แช่แขง็ชะลอตวัลง ประกอบกบัราคาน ้ามนัในตลาดโลกยงัไม่ฟ้ืนตัวมากนักท าให้สินค้าเกษตรส่งออกได้ในราคาที่ต ่า โดยกระทรวง
พาณิชยค์าดการณ์ว่าราคาน ้ามนัในช่วงครึ่งปีหลงัจะปรบัตวัดขีึน้ซึง่จะส่งผลดต่ีอการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลงัของไทย และยงัคงไม่มีการ
ปรบัเป้าการส่งออกปี 2558 โดยยงัคงเป้าการส่งออกตลอดทัง้ปีอยู่ทีร่้อยละ 1.2 แมส้ านกัคาดการณ์เศรษฐกิจแทบทุกส านักมองว่าการ
ส่งออกตลอดทัง้ปี 2558 น่าจะปรบัตวัลดลงจากปีทีผ่่านมากต็าม ซึง่การทีก่ระทรวงพาณิชยค์งเป้าการส่งออกในระดบัดงักล่าวภายหลงั
การส่งออกในช่วง 5 เดอืนแรกปรบัตวัลดลงถึงร้อยละ 4.2 น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เน่ืองจากหากต้องการใหก้ารส่งออกเป็นไปตาม
เป้าหมายดงักล่าวการส่งออกในช่วง 7 เดอืนทีเ่หลอืของปีจะต้องมมีลูค่าการส่งออกเฉลีย่ถึงเดอืนละประมาณ 20,223 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
ซึง่ถือว่าเป็นไปไดค่้อนขา้งยาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมไทย
เดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ทีร่ะดบั 85.4 ปรบัตวัลดลงเมือ่เทียบกบัเดือนเมษายนทีค่่าดชันีอยู่ทีร่ะดบั 86.2 ซึง่เป็นการปรบัตัว
ลดลงของค่าดชันีต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่5 และต า่สดุในรอบ 12 เดือน ส าหรบัความเชื่อม ัน่ใน 3 เดือนข้างหน้านัน้อยู่ที่ระดบั 100.9 
ลดลงจากระดบั 102.1 ในเดอืนเมษายน 2558 โดยการปรบัตวัลดลงของค่าดชันีความเชื่อม ัน่เป็นผลจากความกงัวลต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิโลก ประกอบกบัปญัหาภยัแลง้ทีก่ระทบต่อก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตร รวมถึงภาวการณ์แข่งขนั
และต้นทุนการผลติทีส่งูขึน้ นอกจากน้ียงักงัวลต่อการทีส่หภาพยุโรป (อยี)ู ใหใ้บเหลอืงไทยกรณีการแกป้ญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสนิคา้ประมงและอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อย่างไรกต็ามการอ่อนค่าของเงินบาทถือเป็นสญัญาณทีด่ี
ต่อภาคการส่งออก เน่ืองจากช่วยใหก้ารส่งออกสนิคา้ไทยสามารถแข่งขนัในตลาดต่างประเทศได ้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยยอดผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2558 มี
จ านวนทัง้ส้ิน 135,045 คนั ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 8.76 โดยการส่งออกรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2558 
ส่งออกได้ 88,937 คนั ลดลงร้อยละ 6.17 ในขณะที่ยอดจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2558 มีจ านวนทัง้สิ้น 
56,939 คนั ลดลงร้อยละ 18.3 โดยการปรบัตวัลดลงของยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศเป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดบัต ่า
ส่งผลต่ออ านาจการซือ้ของผู้บริโภค สถาบนัการเงินยงัเขม้งวดการอนุมตัิสนิเชื่อจากปญัหาหน้ีครวัเรือนโดยมยีอดปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์
ในปีน้ีสงูถึงร้อยละ 40-50 จากระดบัปกติทีร่้อยละ 20 ภาวะเศรษฐกจิยงัคงฟ้ืนตวัอย่างเปราะบาง และการลงทุนภาคเอกชนทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยส่งออก พ.ค. 58 ลดลง 5.01% ลดลงต่อเน่ือง 5 เดือน เหตุเศรษฐกิจโลกยงัคงเส่ียงสงู 

 สอท. เผยเช่ือมัน่อุตฯ พ.ค. 58 ลดลง 5 เดือนต่อเน่ือง ดชันีต ่าสดุรอบ 12 เดือน ผู้ประกอบการกังวลภยัแล้ง และ
การส่งออกท่ีลดลง  

 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์ พ.ค. 58 ลดลงคร ัง้แรกในรอบ 5 เดือน 

 รมว. คลงั คาดภยัแล้งกระทบจีดีพีลด 0.5% 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 20-26 มิถนุายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 156  ประจ าวนัท่ี 29 มิถนุายน 2558 

 พฤษภาคม 2557 
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จากการรอดคูวามชดัเจนของภารลงทุนของภาครฐั รวมถึงเป็นช่วงของการเปลีย่นรุ่นรถกระบะของรถยี่ห้อหน่ึงท าให้เกิดการชะลอการ
ซือ้ลง โดยยอดผลติทีล่ดลงในเดอืนน้ีถือว่าเป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดอืน และคาดว่ายอดผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายนจะกลบัมาปรับตัว
เพิม่ขึน้ได ้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเผยว่าปัญหาภยัแล้งทีม่ีความรุนแรงเพิม่ข้ึน อาจส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 ลดลงประมาณรอ้ยละ 0.5 เน่ืองจากปญัหาภยัแลง้นัน้ส่งผลกระทบถึงการเพาะปลกูสนิคา้เกษตร ซึง่จะส่งผล
ใหป้ริมาณการผลติและรายไดข้องเกษตรกรลดลงท าใหก้ารใชจ่้ายในการบริโภคไม่ขยายตวั และอาจกระทบต่อปริมาณการส่งออกสินค้า
เกษตรของไทยดว้ย โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารออกมาตรการทีช่่วยเหลอืบรรเทาผลกระทบดงักล่าวใหแ้ก่เกษตรกร โดยเฉพาะ
การบริหารจดัการน ้าที่มีอยู่จ ากดัอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ  ก็จะช่วยพยุงไม่ให้
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศลดลงไปมากกว่าทีป่ระมาณการไว ้ 

 

 
 

 

ภาพรวมเศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ยงัชะลอตวั โดยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลิตของประเทศเศรษฐกิจส าคญัของโลก
อย่างสหรฐัฯ และจีน ปรบัตวัลดลง Markit รายงานว่าดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรฐัฯ ในเดือน
มิถนุายน 2558 ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที ่53.4 จากระดบั 54.0 ในเดอืนพฤษภาคม 2558 ถือเป็นระดบัที่ต ่าที่สุดนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 
2556 และชะลอตวัเป็นเดอืนที ่3 ท ัง้น้ีการชะลอตัวของภาคการผลิตมีปจัจัยหลกัมาจากการส่งออกที่ชะลอตัวลง และค่าเงินดอลลาร์
สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้ ขณะทีต่วัเลขจีดีพีในไตรมาส 1/2558 ประกาศคร ัง้สดุท้ายหดตัวร้อยละ 0.2 ดีขึ้นจากการประเมินครัง้ก่อนว่า
หดตวัร้อยละ 0.7 ตวัเลขทีด่ขีึน้เกดิจากผู้บริโภคใชจ่้ายมากกว่าทีป่ระเมนิไวเ้บื้องต้น ขณะที่เศรษฐกิจจีนภาคการผลิตของจีนหดตัว
เป็นเดือนที ่4 ติดต่อกนั แต่มีสญัญาณดีข้ึน โดยดชันี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือนมิถนุายน 2558 ทีจ่ดัท าโดย 
HSBC ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 49.6 จากระดบั 49.2 ในเดือนพฤษภาคม ถือเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน แต่ยงัคงต ่ากว่า
ระดบั 50 บ่งชีว่้าภาคการผลติจีนยงัอยู่ในภาวะหดตัว ด้านยูโรโซนการประชุม การประชุมรฐัมนตรีคลงัประเทศกลุ่มยูโรโซน 19 
ประเทศหรอื “ยโูรกรุป๊” วนัเสารที์ ่27 มิถนุายน ปฏิเสธทีจ่ะต่ออายแุผนการช่วยเหลือทางการเงินแก่รฐับาลกรีซออกไปอีก 1 
เดือน ตามค าร้องขอของนายกรฐัมนตรีกรีซ เพื่อรอผลการลงประชามติที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีกรีซมกีารประกาศว่าจะ
จดัการลงประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะยอมรบัขอ้เสนอของบรรดาเจ้าหน้ีหรือไม่ในวนัที ่5 กรกฎาคม ซึง่เลยก าหนดช าระหน้ีในวนัที ่
30 มถุินายนไปแลว้ ก่อนการประชุมกลุ่มยโูรกรุ๊ปซึง่ถอืเป็นการปฏิเสธขอ้เสนอล่าสุดของบรรดาเจ้าหน้ีอย่างแขง็กร้าว 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่61.58 เหรียญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รล จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ปญัหาหน้ีสนิของกรีซ นอกจากน้ียงัส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้น 
รวมถึงความกงัวลเกีย่วกบัปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (29 มิถนุายน – 3 กรกฎาคม 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดอืนมถุินายน 2558  
 ความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคสหรฐัฯ เดอืนมถุินายน 2558 
 การเจรจาแกป้ญัหาหน้ีสนิของกรีซภายใน 30 มถุินายน 2558 ภายหลงั Euro Group ปฏเิสธไม่ใหก้รซียดืเวลาหน้ี 

 
 

 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตสหรฐัฯ มิ.ย. 58 ลดลง อยู่ในระดบัต ่าสดุรอบเกือบ 2 ปี 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 1/58 คร ัง้สดุท้าย หดตวั 0.2% น้อยกว่าการประเมินคร ัง้ก่อน  

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตจีน มิ.ย. 58 ปรบัตวัดีขึน้แต่ยงัต ่ากว่าระดบั 50 

 Euro Group ปฏิเสธไม่ให้กรซียืดเวลาหน้ี  

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากปัญหาหน้ีกรซี และค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ ท่ีแขง็ค่าขึน้ 


