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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 159 ประจาวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศคาดส่งออกไทยปี 58 ติ ดลบ 3.8% ต่าสุดรอบ 6 ปี
 สศก. คาด GDP ภาคเกษตรปี นี้หดตัว 3.3-4.3%
 คลังเผย 9 เดือนแรกปี งบฯ 58 รัฐบาลจัดเก็บรายได้ต่ากว่าเป้ า 3.9% แต่กลับมาสูงกว่าปี ก่อน
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงการวิ เคราะห์ทิศทางการส่งออกของไทย
การส่งออกปี 2558 คาดติ ดลบ 3.8% เป็ นการติ ดลบต่ อ เนื ่อ งปี ที ่ 3 และติ ดลบมากสุดในรอบ 6 ปี หลัง จากช่วง 5 เดือนแรก
(มกราคม-พฤษภาคม) ติดลบร้อยละ 4.2 โดยคาดว่าในครึ่งหลังของปี 2558 การส่งออกจะยังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยมีมลู ค่าการส่ง ออกอยู่
ทีร่ ะดับ 106,561-115,658 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบร้อยละ 7.5 ถึง บวกร้อยละ 0.4 โดยมีค่ากลางติดลบร้อยละ 3.6 มูลค่าการส่ง ออก
111,098 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ทงปี
ั ้ มมี ลู ค่าการส่งออก 214,358-223,456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 1.8-5.8 มีค่ากลางติด
ลบร้อยละ 3.8 มูลค่า 218,896 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยปี นี้ขยายตัวที่ร้อยละ 3 ซึ่ง หาก
ต้องการให้การส่งออกทังปี
้ ขยายตัวร้อยละ1.2 ตามเป้าของกระทรวงพาณิชย์ ในช่วง 7 เดือนทีเ่ หลือ การส่ง ออกจะต้องขยายตัวร้อยละ
4.6 โดยมูลค่าการส่งออกเฉลีย่ ในแต่ละเดือนอยู่ที่ 20,223 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ หากพิจารณาจากสถิติย้อนหลัง มีโอกาสเป็ นไปได้น้อย
มาก แต่หากการส่งออกติดลบทีร่ ้อยละ 3.8 ในช่วง 7 เดือนทีเ่ หลือจะมีมลู ค่าการส่งออกเฉลีย่ เดือนละประมาณ 18,516 หมื่นล้านเหรียญ
ั หาเรื่องของประมงผิด
สหรัฐฯ ทังนี
้ ้การส่งออกทีป่ รับตัวลดลงเนื่องจากปจั จัยเสีย่ งด้านราคาสินค้าเกษตรของไทยมีแนวโน้มลดลง ป ญ
กฎหมายซึง่ อียใู ห้โอกาสไทยแก้ไขปญั หานี้จนถึงสิน้ เดือนตุลาคม 2558 หากไทยไม่สามารถแก้ไขได้ไทยอาจสูญเสียมูลค่าการส่ง ออก
สินค้าประมงในตลาดยุโรปถึงประมาณ 25,269 ล้านบาท อย่างไรก็ดปี จั จัยบวกทีม่ ผี ลต่อการส่งออกไทยยังมีอยู่บ้างเช่นการอ่อนค่าของ
ค่าเงินบาทแต่อาจส่งผลได้ไม่มากนัก เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็ นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซียซึง่ ถือเป็ นประเทศคู่แข่ง
ทีส่ าคัญของไทย สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยถึงภาวะเศรษฐกิ จการเกษตรในช่วงครึงแรกของปี
่
2558 พบว่า
หดตัวร้อยละ 4.2 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในช่วง 5 เดือนแรก มูลค่าการส่ง ออกสินค้าเกษตรชะลอตัวลงถึง
ร้อยละ 9.4 สาเหตุหลักมาจากประเทศคู่คา้ ทังตะวั
้ นออกกลางและแอฟริกาได้รบั ผลกระทบจากราคาน้ามันดิบทีล่ ดลง ส่ง ผลให้ชะลอการ
นาเข้าสินค้าเกษตรจากไทย นอกจากนี้ปญั หาภัยแล้งต่อเนื่องตัง้ แต่ปลายปี 2557 จนถึงปจั จุบนั ส่งผลให้ชาวนาต้องงดทานาปรัง และนา
ปี ในช่วง 2 เดือนของฤดูกาล จึงทาให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยครึ่งปี แรกหดตัว ทังนี
้ ้ สศก. คาดว่าทัง้ ปี นี้ GDP ภาคเกษตร
จะยังหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.3 ถึงร้อยละ 4.3 ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ภยั แล้ ง และ
ฝนทิง้ ช่วงอย่างใกล้ชดิ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและมาตรการแก้ปญั หาในระยะยาวแก่เกษตรกรต่อไป
สานักงานเศรษฐกิ จการคลังเผยยอดการจัดเก็บรายได้รฐั บาลช่ว ง 9 เดือ นของปี งบประมาณ 2558 อยู่ที ่ 1.63 ล้าน
ล้านบาท ตา่ กว่าเป้ าหมาย 6.56 หมืน่ ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อ ยละ 3.4 แต่ สูงกว่าช่ว งเดียวกันปี ที ผ่ ่านมาร้อ ยละ 5.3 เป็ นผลจาก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จัดเก็บได้ต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังคงได้รบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวในช่วงทีผ่ ่านมา และจากราคาน้ามันดิบที่ลดลงเป็ นอย่างมาก จากการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐที่
ต่ากว่าเป้าหมายสะท้อนให้ว่าเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แม้ว่าการจัดเก็บรายได้ร วมจะขยายตัวจากปี ก่อนก็ต าม แต่
ปญั หาการหดตัวของภาคการส่งออก และปญั หาภัยแล้งทีเ่ ริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างนับเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะกระทบต่อรายได้ของภาครัฐ
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ดังนัน้ การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนทังจากโครงการลงทุ
้
นขนาดเล็กทีม่ กี ารเร่งรัดเบิกจ่ ายและโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง มาตรการ
สนับสนุนให้ SMEs มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า การช่วยเหลือประชาชนที่ได้ร ับ ผลกระทบจากการเป็ นหนี้นอกระบบ หรือ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง น่าจะเป็ นป จั จัยหลักที่จ ะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เ กิดการบริโภคและการจ้าง
เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะมีผลกลับมาสู่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในทีส่ ุด

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์







ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คาด Fed ขึน้ ดอกเบีย้ ในปี นี้
กรีซผ่านร่างกฎหมายปฏิ รปู เศรษฐกิ จฉบับใหม่ ขณะที่ EU ปล่อยเงินกู้ระยะสันให้
้ กรีซ
ECB คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 0.05%
จีดีพีจีน ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 7%
BOJ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จญี่ปุ่น อยู่ที่ 1.7%
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังวลการส่งออกน้ามันของอิ หร่าน

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์ เริ่มด้วยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ออกมายืนยันว่า Fed เตรียมที จ่ ะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเป็ นครังแรกในปี
้
นี้ โดย Fed มองว่าปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กาลังฟื้นตัวขึน้ ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนตลาดยัง ให้
ความสนใจไปทีก่ ารเจรจาระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้และกรีซ หลังกรีซได้ย่นื แผนการปฏิรูปการคลังต่อกลุ่มเจ้าหนี้ ล่าสุดได้มีก ารรับรองแผน
ปฏิ รปู เศรษฐกิ จฉบับใหม่ตามแนวทางของกลุ่มเจ้าหนี้ แล้ว ขณะทีส่ หภาพยุโรปเห็นพ้อ งในหลัก การที จ่ ะปล่อ ยเงิ นกู้ระยะสัน้
จานวนเงิน 7,000 ล้านยูโรให้แก่กรีซแล้ว เพื่อให้กรีซสามารถชาระหนี้จานวน 3,500 ล้านยูโรแก่ ECB ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้
ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ ้อ ยละ 0.05 ต่ อไป ขณะที่เ ศรษฐกิจ จีนมีการ
ชะลอตัวลงต่อเนื่องสานักสถิติแห่งชาติ ของจีน รายงานตัวเลขจีดีพีจีนในไตรมาส 2/2558 ขยายตัว ร้อ ยละ 7.0 เมื่อเทียบกับ ช่วง
เดียวกันของปี ก่อน และเป็ นอัตราเดียวกันกับในช่วงไตรมาสแรก ซึง่ ถือเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 6 ปี (นับตัง้ แต่ช่วงวิกฤติการเงินโลกเมื่อปี
2552) แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามเป้าหมายทีร่ ฐั บาลจีนกาหนดไว้ที่ร้อยละ7 ด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นธนาคารกลาง
ญีป่ นุ่ (BOJ)ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิ จของญีป่ ุ่ นลงมาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 1.7 จากเดิมทีเ่ คยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่
ร้อยละ 2.0 ผลจากการส่งออกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มชะลอตัว
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลงเล็กน้ อ ยจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 56.25 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล จากความกังวลต่อการส่งออกน้ามันของอิหร่านทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ หลังจากอิหร่านและกลุ่มชาติมหาอานาจทัง้ หกสามารถ
บรรลุขอ้ ตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ได้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 กรกฎาคม 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์เดือนมิถุนายน 2558
 ดัชนี PMI ขันต้
้ นภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม 2558 ของจีนและญี่ปุ่น
 กรีซจะชาระหนี้ให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558
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