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  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนมิถนุายน 2558 
อยู่ทีร่ะดบั 84.0 ปรบัลดลงจากเดือนพฤษภาคมทีค่่าดชันีอยู่ทีร่ะดบั 85.4 ถือเป็นการปรบัตัวลดลงของค่าดชันีความเชือ่มัน่
ต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่6 และค่าดชันีอยู่ในระดบัต า่สดุในรอบ 16 เดือน นบัตัง้แต่มนีาคมของปีทีผ่่านมา ขณะที่ค่าดชันีความเชื่อม ัน่
คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าค่าดชันีความเชื่อม ัน่อยู่ทีร่ะดบั 99.0 ลดลงจากระดบั 100.9 ในเดอืนพฤษภาคม โดยสาเหตุการปรับตัวลดลง
ของค่าดชันีความเชื่อม ัน่ในปจัจุบนัเป็นผลจากผู้ประกอบการกงัวลต่อเศรษฐกจิภายในประเทศ  โดยเฉพาะสถานการณ์ดา้นการบริโภคที่
ชะลอตวั เน่ืองจากปญัหาภยัแลง้ในหลายพืน้ทีท่ีส่่งผลต่อรายไดเ้กษตรกรซึง่เป็นก าลงัซือ้ส าคญัของภาคอุตสาหกรรมลดลง ในขณะที่ค่า
ดชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าทีป่รบัตวัลดลงเป็นผลมาจากผู้ประกอบการเห็นว่ายอดค าสัง่ซือ้ ยอดขายโดยรวม ปริมาณ
การผลติ และผลประกอบการยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าทีค่วร อกีทัง้ยงัคงไม่ม ัน่ใจต่อทศิทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลงั โดยมองว่าทีมเศรษฐกิจ
จะต้องเร่งออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัจุลภาคเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เผยปรบัประมาณการผลิตรถยนต์ปี 2558 ลงเหลือ 2,050,000 คนั จากเดิมทีต่ัง้เป้าไว้ที ่2,150,000 คนั โดยเป็น
การปรบัลดเป้าการผลติจากเป้าเดมิลง 100,000 คนั โดยเป้าหมายใหม่ดงักล่าวยงัสงูกว่ายอดผลติรถยนต์ในปี 2557 ประมาณ 169,993 
คนั หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.04 โดยเป้าหมายใหม่เป็นลดการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศลงเหลอื 850,000 คนั หรือคิดเป็นร้อยละ 41.46 
ของยอดผลติทัง้หมด ส่วนการผลติเพื่อการส่งออกยงัคงไวท้ีอ่ตัราเดมิคอื 1,200,000 คนั ซึ่งเป็นผลมาจากความกงัวลด้านเศรษฐกิจใน
ประเทศ และปญัหาหน้ีครวัเรือนท าใหส้ถาบนัการเงินเขม้งวดการปล่อยสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์มากขึน้ โดยการผลติรถยนต์ในช่วง 6 เดอืน
แรกของปีมจี านวนทัง้สิน้ 935,251 คนั ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.77 โดยยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศเดือนมิถุนายน
มจี านวน 60,217 คนั ลดลงจากเดอืนเดยีวกนัในปีทีผ่่านมาร้อยละ 18.4 ส่งผลให ้6 เดอืนแรกปีน้ีมียอดจ าหน่ายรถยนต์รวม 369,0004 
คนั ลดลงจากช่วงเดยีวกนัปีก่อนร้อยละ 16.3 ขณะทีก่ารส่งออกรถยนต์เดอืนมถุินายนมจี านวน 76,774 คนั ลดลงจากเดือนเดียวกนัในปี
ทีผ่่านมาร้อยละ 26.14 ส่งผลใหก้ารส่งออกรถยนต์ 6 เดอืนแรกปีน้ีอยู่ที ่576,073 คนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัปีก่อนร้อยละ 2.86 
  ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ (24 กรกฎาคม 2558) อยู่ทีร่ะดบั 34.86 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ปรบัตวัอ่อนค่าลงมากจาก
สปัดาห์ก่อน โดยนับตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคม 58 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั ค่าเงินบาทปรบัตัวอ่อนค่าลงอย่างรวดเรว็และ
ต่อเนือ่ง โดยอ่อนค่าลง 1.50 บาทต่อดอลลารส์หรฐั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 4.44 ท ัง้น้ีเป็นผลจากความต้องการซือ้เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 
มมีากขึน้ ท ัง้จากผู้น าเขา้เพื่อช าระค่าสนิคา้ส่ง ผนวกกบัราคาทองค าปรบัตวัลดลงส่งผลท าใหม้คีวามต้องการซือ้ทองค าเพิม่ขึน้ส่งผลให้มี
ความต้องการเงินดอลลาร์สหรฐัฯ เพิม่มากขึน้ รวมทัง้การไหลออกของเงินลงทุนต่างประเทศ เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้ม
ปรบัเพิม่อตัราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี อกีทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึ่งปีหลงัยงัคงไม่มสีญัญาณการฟ้ืนตวัทีช่ดัเจนเป็นอกีปจัจยัทีส่่งผลให้

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เช่ือมัน่อุตฯ มิ.ย. อยู่ท่ีระดบั 84.0 ลดลงต่อเน่ืองเดือนท่ี 6 ดชันีต ่าสุดรอบ 16 เดือน แนะทีมเศรษฐกิจออก
มาตรการกระตุ้นระดบัจลุภาคเพ่ิมมากขึน้ 

 กลุ่มยานยนต์ สอท. ปรบัลดเป้าการผลิตรถยนต์ปี 58 ลง 1 แสนคนั หลงัยอดจ าหน่ายในประเทศชะลอตวัแรง 

 ค่าเงินบาทปลายสปัดาห์ใกล้แตะระดบั 35 บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ อ่อนค่าต่อเน่ืองจากสปัดาห์ก่อน 

 สศก. เผยดชันีราคาและดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร มิ.ย. ปรบัตัวลดลง ผลจากสถานการณ์ภยัแล้งและความ
ต้องการสินค้าเกษตรลดลง 
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ค่าเงินบาทปรบัตวัอ่อนค่าลงต่อเน่ือง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตร โดยดชันี
ราคาสินค้าเกษตรประจ าเดือนมิถนุายน 2558 มีค่าอยู่ที ่136.75 ลดลงร้อยละ 4.61 ส่วนดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือน
มิถนุายน 2558 มีค่าอยู่ที ่98.16 ลดลงรอ้ยละ 6.28 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา โดยราคาสินค้าเกษตรได้ปรับตัว
ลดลงเกอืบทุกกลุ่มสนิคา้ยกเวน้กลุ่มพชืน ้ามนั โดยคาดว่าเดอืนกรกฎาคมดชันีราคาสนิคา้เกษตรจะอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัเดือนที่ผ่าน
มา โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเร่งออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทัง้ในระยะเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือแก่
เกษตรกรทีเ่ผชญิกบัปญัหาภยัแลง้และดแูลระดบัราคาสนิคา้เกษตรใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม รวมถึงจะต้องมมีาตรการแกป้ญัหาในระยะ
ยาว เช่น การปรบัเปลีย่นโครงสร้างการผลติภาคการเกษตรเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดอื่นๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่าและใช้น ้าน้อยในช่วยฤดู
แลง้ เพื่อลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้แก่เกษตรกรในระยะยาวและเป็นการช่วยยกระดบัรายไดใ้หก้บัเกษตรกรอย่างย ัง่ยนืต่อไป  

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหม์แีนวโน้มดีขึ้น เริ่มด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรฐัฯ รายงานยอดการยืน่ขอรบั
สวสัดิการการว่างงานคร ัง้แรกในรอบสปัดาห์ส้ินสดุวนัที ่18 กรกฎาคม 2558 ลดลง 26,000 ราย สู่ระดบั 255,000 ราย ถือเป็น
ระดบัทีต่ ่าสุดนบัตัง้แต่สปัดาหข์องวนัที ่24 พฤศจิกายน 2516 และตัวเลขดงักล่าวยงัคงต ่ากว่าระดบั 300,000 ราย เป็นสปัดาห์ที่ 20 
ติดต่อกนั ซึง่เป็นช่วงเวลาทีย่าวนานทีสุ่ดนบัตัง้แต่ปี 2543 และเป็นสญัญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยงัคงมีความแข็งแกร่ง  เช่นเดียวกบั
ดา้นเศรษฐกิจยูโรโซนกรีซได้ช าระหน้ีคืนธนาคารกลางยุโรป (ECB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จ านวนเงิน 
6,250 ล้านยโูรเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ โดยเงินทีน่ ามาช าระหน้ีไดม้าจากเงินกูร้ะยะสัน้ของกลไกรกัษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) ซึ่ง
ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของสหภาพยุโรป (EU) อนุมัติให้กรีซเมื่อสปัดาห์ที่ผ่านมา ส าหรับการช าระหน้ีดงักล่าวท าให้ตลาดมองว่า
สถานการณ์ในยูโรโซนน่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้สถาบนัจดัอันดบัความน่าเชือ่ถือสแตนดารด์แอนด์พวัร ์ (S&P) ปรบั
อนัดบัความน่าเชือ่ถือของกรซีข้ึน 2 ขัน้ จาก CCC- เป็น CCC+ พรอ้มเพิม่มุมมองอนัดบัความน่าเชือ่ถือจากระดบัเชิงลบเป็น
มีเสถียรภาพ หลงัสภาพคล่องของกรีซเริ่มดขีึน้ ขณะทีเ่ศรษฐกจิญี่ปุ่นกระทรวงการคลงัญีปุ่่ น รายงานมูลค่าการส่งออกของญีปุ่่ น
ในเดือนมิถนุายน 2558 ขยายตวัรอ้ยละ 9.5 เมื่อเทยีบจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากค่าเงินเยนที่
อ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง ส าหรบัตลาดส่งออกทีม่กีารขยายตวัดขีึน้ไดแ้ก่ ยุโรป สหรฐัฯ และกลุ่มประเทศในเอเชยี 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่55.25 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 
จากค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้สงูสุดในรอบ 3 เดอืน และความกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ามนัลน้ตลาด  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (27-31 กรกฎาคม 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขการส่งออกเดอืนมถุินายน 2558  
 จีดพีสีหรฐัฯ ไตรมาส 2/2558 

 
 

 
  

 

 

 ยอดการย่ืนขอรบัสวสัดิการการว่างงานคร ัง้แรกของสหรฐัฯ ลดลงต ่าสดุในรอบ 41 ปีครึง่ 

 กรซีช าระหน้ีคืน ECB และ IMF จ านวนเงิน 6,250 ล้านยโูร 

 S&P ปรบัเครดิตกรซีขึน้ 2 ขัน้ จาก CCC- เป็น CCC+ เพ่ิมมุมองจากลบเป็นมีเสถียรภาพ 

 ส่งออกญ่ีปุ่ น มิ.ย. เพ่ิม 9.5% ผลจากการอ่อนค่าของเงินเยน  

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ ท่ีแขง็ค่าขึน้ และอุปทานน ้ามนัท่ีล้นตลาด 


