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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 158 ประจาวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 TDRI ชีศ้ ก. ไทยปี 58 โตกรอบ 2.75-3.25 หวั ่นหนี้ครัวเรือนสูงกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิ จ
 ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยภัยแล้งทาเศรษฐกิ จสูญกว่า 6.8 หมื่นล้านบาท วอนรัฐเร่งออกมาตรการเยียวยาเกษตรกร
 ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 6 ปี ผลกระทบกรีซ
 คลังสั ่งแบงก์รฐั ปล่อยกู้รายย่อยหวังฟื้ นเศรษฐกิ จและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชี้ปี 2558 เป็ นปี ทีเ่ ศรษฐกิ จไทยอยู่ในจุดต า่ สุดของวัฏจัก รเศรษฐกิ จ
ั หาทัง้ ภายในและภายนอกที่เ ข้ามากระทบ
โดยคาดว่าเศรษฐกิ จไทยปี 2558 อาจขยายตัว เพียงร้อ ยละ 2.75-3.25 เนื่องจากมีป ญ
เครื่องจักรทางเศรษฐกิจแทบจะทุกตัวทังป
้ จั จัยการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน ข้อจ ากัดด้านรายจ่ ายภาครัฐ และ
ภาคการส่งออก ภาคการบริโภคมีปญั หาหนี้ครัวเรือนปรับ ตัวอยู่ในระดับ สูง มากถึง ร้อยละ 85-90 และสูง สุดติด 1 ใน 15 ของโลก จน
ก่อให้เกิดความกังวลว่าหนี้ครัวเรือนทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะส่ง ผลกระทบต่ อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศ
ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงผลสารวจสถานการณ์ ภยั
แล้งปี 2558 เสียหายกว่า 6.8 หมืน่ ล้านบาท โดยสารวจจากเกษตรกรทั ่วประเทศจานวน 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม
2558 ว่า ขณะนี้ภยั แล้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว 68,144.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.52 ของผลิต ภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (จีดพี )ี พืน้ ทีเ่ พาะปลูกเสียหายแล้ว 10-12 ล้านไร่ จากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทังหมด
้
61 ล้านไร่ ท ั ่วประเทศ ส่ง ผลให้ผ ลผลิต ทางการ
เกษตรเสียหาย 4.6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 35,600 ล้านบาท และยังมีความเสียหายจากผลผลิตข้าวนาปรังทีล่ ดลงราว 32,512.44 ล้านบาท
ซึง่ ปญั หาภัยแล้งอาจทาให้เศรษฐกิจไทยปี นี้ขยายตัวได้ต่ากว่าร้อยละ 3 โดยหากรัฐบาลต้องการพยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้มากกว่าร้อย
ละ 3 จะต้องใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจราว 70,000-100,000 ล้านบาท ผ่านการให้เงินชดเชยแก่เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจาก
สถานการณ์ภยั แล้งดังกล่าว โดยอาจจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท และเพิ่มจากรายละ 15 ไร่ เป็ น 20 ไร่ รวมถึง จ่ ายเงิน
ชดเชยราคาพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เร่งรัดโครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อให้เกิดการแก้ปญั หาอย่างยั ่งยืนต่อไป
ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ทีผ่ ่านมา (10 กรกฎาคม 2558) อยู่ทีร่ ะดับ 33.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อ นค่าลง
จากสัปดาห์ทีผ่ ่านมาและอ่อนค่าสุดในรอบ 6 ปี จากการสถานการณ์กรีซทีไ่ ม่ได้รบั การผ่อนผันจากประเทศเจ้าหนี้ ส่ง ผลให้ค่าเงินยู
โรปรับตัวอ่อนค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อค่าเงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคที่ป รับ ตัวอ่อนค่าลง
ั หาดัง กล่ า ว
เช่ น กัน ทัง้ นี้ เ ป็ นการอ่ อ นค่ า ลงของค่ า เงิ น บาทจากการที่นัก ลงทุ นหัน ไปถื อ เงิ น ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ เพิ่ม ขึ้น จากป ญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั ่งการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิ จของรัฐ ทัง้ ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. และธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เร่งดาเนิ นการดูแลประชาชนที ป่ ระสบปั ญหาภาวะ
เศรษฐกิ จชะลอตัวจนต้องนาทีด่ ินไปจานองจนเป็ นหนี้ นอกระบบ ให้เข้ามาเปลี่ยนแหล่ง เงินกู้หรือรีไฟแนนซ์กบั ธนาคารแทน ซึ่ง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทัง้ 3 แห่ง ได้เตรียมจัดทาหลักเกณฑ์และกาหนดวงเงินสาหรับ การดาเนินงานตามนโยบายดัง กล่าวไว้
แล้ว โดยธนาคารออมสินจะดูแลในส่วนของประชาชนทั ่วไป พ่อค้า แม่คา้ ทีม่ เี งินกูไ้ ม่เกิน 500,000 บาทต่อราย โดยตัง้ เป้ าวงเงินสินเชื่อ
ั หาหนี้สินของครูขณะนี้ได้เ ปิ ดให้มีการลงทะเบียนผ่ านต้นสัง กัดเพื่อรับ รองหนี้ก่อนจะ
รวม 27,000 ล้านบาท ตลอดจนการแก้ไขป ญ
ดาเนินการช่วยเหลือต่ อไป ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. จะดูแลในส่วนของเกษตรกรที่ไม่เ กิน
100,000 บาทต่อราย และมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงิน 60,000 ล้านบาท โดย
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ขยายเวลาชาระหนี้เดิม การเพิม่ สินเชื่อระยะสันเพื
้ ่อบรรเทาความเดือดร้อน และในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. จะดูแล
ในส่วนทีด่ นิ ทีอ่ ยู่อาศัย เช่น บ้าน ที่ดิน หากอยู่ในเงื่อนไขหรือมี หลักประกันตามที่ธ นาคารกาหนดไว้ก็สามารถเข้ามาดาเนินการได้
รวมทังการขยายสิ
้
นเชื่อโครงการสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ อีก 1,000 ล้านบาท

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จโลก อยู่ที่ 3.3% ต่าสุดในรอบ 6 ปี
ดุลการค้าสหรัฐฯ พ.ค. 58 ขาดดุลเพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนหน้ า
ชาวกรีซ 61% ลงมติ ปฏิ เสธเงื่อนไขกลุ่มเจ้าหนี้
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังวลเรือ่ งอุปทานน้ามันส่วนเกิ น

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์ ก ารขยายตัว ของเศรษฐกิ จ
โลกในปี นี้ ลงมาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 3.3 ถือเป็ นระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เศรษฐกิจโลกหดตัวในปี 2552 โดยลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ
3.5 ในเดือนเมษายนทีผ่ ่านมา และต่าว่าการขยายตัวในปี 2557 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จีนและประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างไร
ก็ตาม IMF คงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ที่ร้อยละ 3.8 ผลจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ และยุโรป
ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ สานัก วิ เคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ รายงานว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือ นพฤษภาคม 2558
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.9 อยู่ที ่ 41.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จาก 40.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 0.8 สู่ร ะดับ 188.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การนาเข้าลดลงร้อยละ 0.1 สู่ร ะดับ 230.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่
เศรษฐกิจยูโรโซนผลการลงประชามติ ของประชาชนชาวกรีซในวันที ่ 5 กรกฎาคม 2558 ปรากฏว่ามากกว่าร้อ ยละ 61 ปฏิ เสธ
มาตรการรัดเข็มขัดของกลุ่มเจ้าหนี้ ซึง่ ผลทีอ่ อกมาทาให้รฐั บาลกรีซสามารถเรียกร้องขอข้อตกลงใหม่แต่ก็ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าหนี้จ ะยอม
ผ่อนปรนเงื่อนไขให้กบั กรีซหรือไม่ ล่าสุดรัฐบาลกรีซได้ยนื ่ แผนการปฏิ รปู การคลังต่อกลุ่มเจ้าหนี้ แล้ว ซึง่ ถ้ายังไม่สามารถตกลงกัน
ได้จะมีความเป็ นไปได้สงู ทีก่ รีซจะผิดนัดชาระหนี้กบั ECB จานวน 3,500 ล้านยูโร ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 56.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล หลังจานวนแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในรอบ 30 สัปดาห์ ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ามันดิบที่
ปรับเพิม่ ขึน้ ทังจากกลุ
้
่ม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC อย่างรัสเซีย รวมถึงผลการลงประชามติของกรีซทีป่ ฏิเสธมาตรการรัดเข็มขัด

World
US
Euro Zone
Japan
China
ที่มา: IMF, July 2015

2554
4.0
1.8
1.4
-0.6
9.3

2555
3.1
2.8
-0.7
1.4
7.7

ประมาณการเศรษฐกิ จโลกปี 2558 และปี 2559
2556
2557
2558 (เม.ย.)
2559 (เม.ย.)
3.4
3.4
3.5
3.8
2.2
2.4
3.1
3.1
-0.5
0.9
1.5
1.6
1.6
-0.1
1.0
1.2
7.8
7.4
6.8
6.3

2558 (มิ .ย.)
3.3
2.5
1.5
0.8
6.8

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 กรกฎาคม 2558)
 จีดพี จี ีน ไตรมาส 2/2558
2



2559 (มิ .ย.)
3.8
3.0
1.7
1.2
6.3

