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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 157 ประจาวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 27 มิ ถนุ ายน - 3 กรกฎาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 พาณิ ชย์เผยเงินเฟ้ อ มิ.ย. ลดลง 1.07% ติ ดลบต่อเนื่ อง 6 เดือน มั ่นใจยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝื ด
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จฯ เผยเชื่อมั ่นผู้บริโภค มิ.ย. ลดลงต่อเนื่ อง 6 เดือน ดัชนี ต่าสุดในรอบปี
 เบิกงบภัยแล้ง 5 เดือนทุบสถิติเฉี ยดพันล้านสูงสุดรอบหลายปี
 สศก. ชีภ้ ยั แล้ง ชะลอปลูกข้าวนาปี ฉุดผลผลิตลด 11%
กระทรวงพาณิ ชย์เผยดัชนี ราคาผู้บริโภคทั ่วไป (เงินเฟ้ อ) เดือนมิถนุ ายนอยู่ที ่ 106.64 ลดลงร้อยละ 1.07 เมือ่ เที ยบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ติ ดลบต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 6 โดยสาเหตุทที่ าให้เงินเฟ้อลดลงเป็ นผลจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.90 โดยสินค้าสาคัญทีร่ าคาลดลง ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง ลดร้อยละ 19.69 หมวดการสื่อสารลดลงร้อยละ 0.04
ส่วนดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.51 โดยสินค้าทีม่ รี าคาแพงขึน้ ได้แก่ อาหารบริโภคในบ้านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.65 อาหารบริโภคนอกบ้านเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.92 ผลไม้สดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.57 ผักสดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.67 เครื่องประกอบอาหาร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.83 ส่วนสินค้าทีร่ าคาลดลง ได้แก่ ไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลงร้อยละ 3.40 เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัต ว์น้าลดลงร้อยละ 1.29
โดยยังประเมินเป้าหมายเงินเฟ้อทังปี
้ อยู่ในกรอบเดิมทีร่ ้อยละ 0.6-1.3 เงินเฟ้อทีต่ ิดลบต่อเนื่องติดต่ อกัน 6 เดือน กระทรวงพาณิชย์ยงั
มองว่าไม่มสี ญ
ั ญาณเงินฝื ด โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความเห็นว่าเงินเฟ้อที่ติดลบต่ อเนื่อง 6
เดือน เป็ นสัญญาณเงินฝื ดในเชิงเทคนิคไม่ใช่เงินฝื ดในเชิง นโยบาย เนื่องจากกาลัง ซื้อยัง มีอยู่แต่ เ ป็ นกาลัง ซื้อที่แผ่ ว ลงเพราะเงินเฟ้อ
พืน้ ฐานในเดือนมิถุนายนก็ยงั เป็ นบวกในระดับ ต่ ากว่าร้อยละ 1 ศูนย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
เปิ ดเผยว่าดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคเดือนมิถนุ ายนอยู่ทีร่ ะดับ 74.4 ลดลงจาก 75.6 ในเดือ นที ผ่ ่านมา ซึง่ ค่าดัชนี อ ยู่ในระดับ
ตา่ สุดในรอบ 13 เดือน และติ ดลบต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 6 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ที่ 63.8 ลดลงจาก 65.0
ดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับโอกาสในการหางานอยู่ที่ 69.4 ลดลงจาก 70.3 และดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับ รายได้ในอนาคตอยู่ที่ 90 ลดลง
จาก 91.4 สาเหตุทที่ าให้ดชั นีความเชื่อมั ่นทุกรายการปรับ ตัวลดลงมาจากการที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ปรับ ลดคาดการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี ปี นี้ เหลือร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 3.8 ราคาพืชผลทางการเกษตรทรงตัวในระดับต่า ภาวะภัยแล้ง
ทาให้ผ ลผลิต ทางการเกษตรลดลง รายได้ของเกษตรกรอยู่ในระดับ ต่ า ความกัง วลเกี่ยวกับ สถานการณ์ไม่แน่ นอนของการฟื้ นตัว
เศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกทีย่ งั คงชะลอตัวต่อเนื่อง โดยรัฐบาลควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อทาให้ระบบเศรษฐกิจ คึกคัก เพิ่มมาก
ขึน้ รวมถึงควรออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงกาลังซือ้ ให้กลับมาโดยเร็วทีส่ ุด เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นและยับ ยัง้ ไม่ให้ความเชื่อมั ่น
ต่าลงไปจนเรียกกลับคืนมายาก
อธิ บดีกรมบัญชีกลางเปิ ดเผยว่าการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการกรณี ปัญหาภัยแล้งปี งบประมาณ 2558 ตัง้ แต่ ว นั ที ่ 1
กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2558 มีส่วนราชการยืน่ ขอเบิกมาแล้วรวม 14 เรือง
่ วงเงิ น 987.35 ล้านบาท อนุมตั ิ ไปแล้ว 949.33
ล้านบาท นับว่าเป็ นการเบิกจ่ายสูงทีส่ ุดเมื่อเทียบกับช่วงหลายปี ทผี่ ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบจากปี ง บประมาณ 2557 ทัง้ ปี เบิกจ่ าย
รวม 31 เรื่อง วงเงิน 494.75 ล้านบาท หรือสูงกว่าเท่าตัว โครงการส่วนใหญ่เป็ นการใช้จ่ายเพื่อซือ้ ถังน้า การช่วยเหลือภาคการเกษตรใน
ส่วนของค่าขนส่ง ค่าบรรทุกอุปกรณ์ การบรรทุกและเคลื่อนย้ายน้า สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยถึงสถานการณ์
ภัยแล้งในขณะนี้ ว่า หลังจากทีก่ รมชลประทานประกาศงดส่งน้ าเพือ่ การปลูกข้าวนาปี และต่อเนื อ่ งข้าวนาปรังรอบแรก ในพื้นที ่
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและแม่กลอง โดยเลือ่ นการทานาปี ออกไปนัน้ ประเมินว่าจะส่งผลให้ผลผลิตนาปี ลดลงร้อ ยละ 11 หรือ ลดลง
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ประมาณ 2.86 ล้านตัน จากอิทธิพลเอลนิโญทีส่ ่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือมีปริมาณน้าฝนทีน่ ้อยกว่าระดับปกติ ส่งผลกระทบต่ อ
ปริมาณการกักเก็บน้าของแหล่งน้าขนาดใหญ่ๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทีต่ ้องพึง่ พาระบบชลประทาน ซึง่ มาตรการต่ างๆ ที่ทาง
ภาครัฐได้ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรเป็ นเพียงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนระยะสันเท่
้ านัน้ โดยในระยะยาวหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควร
ดาเนินการบริหารจัดการน้าให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์







การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 223,000 ราย
อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลง มาอยู่ที่ 5.3% ต่าสุดรอบกว่า 7 ปี
ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน มิ .ย. เพิ่มขึน้
ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิ จยูโรโซนหลังกรีซเบีย้ วหนี้ IMF ปรับตัวลงเล็กน้ อย
S&P ปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือของกรีซลงสู่ระดับ CCCราคาน้ามันสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากความกังวลปัญหากรีซ และอุปทานน้ามันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ โดยเฉพาะตลาดแรงงาน สานัก งานสถิ ติ
แรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือ นมิ ถนุ ายน 2558 ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้น 223,000 ราย
ขณะทีอ่ ตั ราการว่างของสหรัฐฯ ในเดือนมิถนุ ายน 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 5.3 ถือเป็ นระดับต่าทีส่ ุดนับ ตัง้ แต่ เ มษายน
2551 นอกจากนี้ผลสารวจความเชื่อมั ่นผู้บริโภคพบว่าดัชนี ความเชือ่ มั ่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ (Consumer Confidence Index: CCI)
เดือนมิถนุ ายน 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 101.4 จากระดับ 94.6 ในเดือนพฤษภาคม 2558 ตัวเลขดัง กล่าวสะท้อนว่าชาว
อเมริกนั ส่วนใหญ่เริ่มคลายวิตกเกีย่ วกับปญั หาทางเศรษฐกิจต่างๆ ของสหรัฐฯ ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนภายหลัง กรีซไม่สามารถชาระหนี้
ให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนใน
เดือนมิถนุ ายน 2558 ปรับตัวลงเล็กน้ อยอยู่ทีร่ ะดับ 103.5 จากระดับ 103.8 ในเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ สถาบันจัดอันดับ
ความน่ าเชือ่ ถือสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ประกาศลดอันดับความน่ าเชือ่ ถือ ของกรีซลงสู่ระดับ CCC- จาก CCC และ
คงแนวโน้ มเป็ นลบ
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 60.85 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากปญั หาหนี้สนิ ของกรีซหลังการเจรจาระหว่างกรีซกับ กลุ่มเจ้าหนี้ไม่สามารถตกลงกันได้ป ระกอบกับ ความกัง วลเกี่ยวกับ
อุปทานน้ามันล้นตลาดจากปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ และแท่นขุดเจาะน้ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 กรกฎาคม 2558)
 ผลการลงประชามติของประชาชนชาวกรีซในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เกีย่ วกับการยอมรับเงื่อนไขจากเจ้าหนี้
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