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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 160 ประจาวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 เชื่อมั ่นอุต ฯ มิ .ย. อยู่ที่ระดับ 84.0 ลดลงต่ อ เนื่ อ งเดือ นที่ 6 ดัชนี ต่าสุดรอบ 16 เดือ น แนะที มเศรษฐกิ จออก
มาตรการกระตุ้นระดับจุลภาคเพิ่มมากขึน้
 กลุ่มยานยนต์ สอท. ปรับลดเป้ าการผลิตรถยนต์ปี 58 ลง 1 แสนคัน หลังยอดจาหน่ ายในประเทศชะลอตัวแรง
 ค่าเงินบาทปลายสัปดาห์ใกล้แตะระดับ 35 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าต่อเนื่ องจากสัปดาห์ก่อน
 สศก. เผยดัชนี ราคาและดัชนี ผลผลิต สิ นค้าเกษตร มิ .ย. ปรับตัว ลดลง ผลจากสถานการณ์ ภยั แล้ งและความ
ต้องการสินค้าเกษตรลดลง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุต สาหกรรมไทยในเดือ นมิ ถนุ ายน 2558
อยู่ทีร่ ะดับ 84.0 ปรับลดลงจากเดือนพฤษภาคมทีค่ ่าดัชนี อยู่ทีร่ ะดับ 85.4 ถือ เป็ นการปรับตัว ลดลงของค่าดัชนี ความเชือ่ มั ่น
ต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 6 และค่าดัชนี อยู่ในระดับตา่ สุดในรอบ 16 เดือน นับตัง้ แต่มนี าคมของปี ทผี่ ่านมา ขณะที่ค่าดัชนีความเชื่อมั ่น
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าค่าดัชนีความเชื่อมั ่นอยู่ทรี่ ะดับ 99.0 ลดลงจากระดับ 100.9 ในเดือนพฤษภาคม โดยสาเหตุการปรับ ตัวลดลง
ของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นในปจั จุบนั เป็ นผลจากผู้ประกอบการกังวลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ดา้ นการบริโภคที่
ชะลอตัว เนื่องจากปญั หาภัยแล้งในหลายพืน้ ทีท่ สี่ ่งผลต่อรายได้เกษตรกรซึง่ เป็ นกาลังซือ้ สาคัญของภาคอุตสาหกรรมลดลง ในขณะที่ค่า
ดัชนีความเชื่อมั ่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าทีป่ รับตัวลดลงเป็ นผลมาจากผู้ประกอบการเห็นว่ายอดคาสั ่งซือ้ ยอดขายโดยรวม ปริมาณ
การผลิต และผลประกอบการยังไม่ฟื้นตัวเท่าทีค่ วร อีกทังยั
้ งคงไม่ม ั ่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจ ในช่วงครึ่ง ปี หลัง โดยมองว่าทีมเศรษฐกิจ
จะต้องเร่งออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับ จุ ลภาคเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย เผยปรับประมาณการผลิตรถยนต์ปี 2558 ลงเหลือ 2,050,000 คัน จากเดิ มที ต่ งั ้ เป้ าไว้ที ่ 2,150,000 คัน โดยเป็ น
การปรับลดเป้าการผลิตจากเป้าเดิมลง 100,000 คัน โดยเป้าหมายใหม่ดงั กล่าวยังสูงกว่ายอดผลิตรถยนต์ในปี 2557 ประมาณ 169,993
คัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.04 โดยเป้าหมายใหม่เป็ นลดการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศลงเหลือ 850,000 คัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.46
ของยอดผลิตทังหมด
้
ส่วนการผลิตเพื่อการส่งออกยังคงไว้ทอี่ ตั ราเดิมคือ 1,200,000 คัน ซึ่ง เป็ นผลมาจากความกัง วลด้านเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ และปญั หาหนี้ครัวเรือนทาให้สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์มากขึน้ โดยการผลิตรถยนต์ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี มจี านวนทังสิ
้ น้ 935,251 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 1.77 โดยยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศเดือนมิถุ นายน
มีจานวน 60,217 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปี ทผี่ ่านมาร้อยละ 18.4 ส่งผลให้ 6 เดือนแรกปี นี้มียอดจ าหน่ ายรถยนต์ร วม 369,0004
คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปี ก่อนร้อยละ 16.3 ขณะทีก่ ารส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายนมีจานวน 76,774 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปี
ทีผ่ ่านมาร้อยละ 26.14 ส่งผลให้การส่งออกรถยนต์ 6 เดือนแรกปี นี้อยู่ที่ 576,073 คัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปี ก่อนร้อยละ 2.86
ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (24 กรกฎาคม 2558) อยู่ทีร่ ะดับ 34.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงมากจาก
สัปดาห์ก่อน โดยนับตัง้ แต่กลางเดือนพฤษภาคม 58 เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั ค่าเงินบาทปรับตัว อ่ อ นค่าลงอย่างรวดเร็ว และ
ต่อเนื อ่ ง โดยอ่อนค่าลง 1.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.44 ทังนี
้ ้เป็ นผลจากความต้องการซือ้ เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
มีมากขึน้ ทังจากผู
้
้นาเข้าเพื่อชาระค่าสินค้าส่ง ผนวกกับราคาทองคาปรับตัวลดลงส่งผลทาให้มคี วามต้องการซือ้ ทองคาเพิม่ ขึน้ ส่ง ผลให้มี
ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ มากขึน้ รวมทังการไหลออกของเงิ
้
นลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแ นวโน้ม
ปรับเพิม่ อัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี อีกทังเศรษฐกิ
้
จไทยในช่วงครึ่งปี หลังยังคงไม่มสี ญ
ั ญาณการฟื้นตัวทีช่ ดั เจนเป็ นอีกปจั จัยทีส่ ่ง ผลให้
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ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่อง สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยถึงภาพรวมราคาสิ นค้าเกษตร โดยดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรประจาเดือนมิถนุ ายน 2558 มีค่าอยู่ที ่ 136.75 ลดลงร้อ ยละ 4.61 ส่ว นดัชนี ผ ลผลิ ต สิ นค้าเกษตร ในเดือ น
มิถนุ ายน 2558 มีค่าอยู่ที ่ 98.16 ลดลงร้อยละ 6.28 เมือ่ เที ยบกับช่ว งเดียวกันของปี ที ผ่ ่านมา โดยราคาสินค้าเกษตรได้ป รับ ตัว
ลดลงเกือบทุกกลุ่มสินค้ายกเว้นกลุ่มพืชน้ามัน โดยคาดว่าเดือนกรกฎาคมดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะอยู่ในระดับ ใกล้เ คียงกับ เดือนที่ผ่ าน
มา โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเร่งออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทัง้ ในระยะเร่ ง ด่วนในการให้ความช่วยเหลือแก่
เกษตรกรทีเ่ ผชิญกับปญั หาภัยแล้งและดูแลระดับราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึงจะต้องมีมาตรการแก้ปญั หาในระยะ
ยาว เช่น การปรับเปลีย่ นโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่าและใช้น้าน้อยในช่วยฤดู
แล้ง เพื่อลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่เกษตรกรในระยะยาวและเป็ นการช่วยยกระดับรายได้ให้กบั เกษตรกรอย่างยั ่งยืนต่อไป
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ยอดการยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครังแรกของสหรั
้
ฐฯ ลดลงต่าสุดในรอบ 41 ปี ครึง่
กรีซชาระหนี้คืน ECB และ IMF จานวนเงิน 6,250 ล้านยูโร
S&P ปรับเครดิตกรีซขึน้ 2 ขัน้ จาก CCC- เป็ น CCC+ เพิ่มมุมองจากลบเป็ นมีเสถียรภาพ
ส่งออกญี่ปนุ่ มิ.ย. เพิ่ม 9.5% ผลจากการอ่อนค่าของเงินเยน
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึน้ และอุปทานน้ามันที่ล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์มแี นวโน้มดีขึ้น เริ่มด้วยเศรษฐกิจ สหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานยอดการยืน่ ขอรับ
สวัสดิการการว่างงานครังแรกในรอบสั
้
ปดาห์ส้ ินสุดวันที ่ 18 กรกฎาคม 2558 ลดลง 26,000 ราย สู่ระดับ 255,000 ราย ถือเป็ น
ระดับทีต่ ่าสุดนับตัง้ แต่สปั ดาห์ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2516 และตัวเลขดัง กล่าวยัง คงต่ ากว่าระดับ 300,000 ราย เป็ นสัป ดาห์ที่ 20
ติดต่อกัน ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีย่ าวนานทีส่ ุดนับตัง้ แต่ปี 2543 และเป็ นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยัง คงมีความแข็ง แกร่ ง เช่นเดียวกับ
ด้านเศรษฐกิจ ยูโรโซนกรีซได้ ชาระหนี้ คืนธนาคารกลางยุโรป (ECB) และกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) จานวนเงิ น
6,250 ล้านยูโรเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยเงินทีน่ ามาชาระหนี้ได้มาจากเงินกูร้ ะยะสันของกลไกรั
้
กษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) ซึ่ง
ที่ป ระชุมรัฐมนตรีคลัง ของสหภาพยุโรป (EU) อนุ ม ัติให้กรีซเมื่อสัป ดาห์ที่ผ่ านมา สาหรับ การชาระหนี้ดงั กล่า วทาให้ต ลาดมองว่ า
สถานการณ์ในยูโรโซนน่ าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ส่ง ผลให้สถาบันจัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือ สแตนดาร์ดแอนด์พ วั ร์ (S&P) ปรับ
อันดับความน่ าเชือ่ ถือของกรีซขึ้น 2 ขัน้ จาก CCC- เป็ น CCC+ พร้อมเพิม่ มุมมองอันดับความน่ าเชือ่ ถือ จากระดับเชิ งลบเป็ น
มีเสถียรภาพ หลังสภาพคล่องของกรีซเริ่มดีขนึ้ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจญี่ปุ่นกระทรวงการคลังญีป่ ุ่ น รายงานมูลค่าการส่งออกของญีป่ ุ่ น
ในเดือนมิถนุ ายน 2558 ขยายตัวร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการส่ง ออกที่เ พิ่มขึ้นเป็ นผลจากค่าเงินเยนที่
อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับตลาดส่งออกทีม่ กี ารขยายตัวดีขนึ้ ได้แก่ ยุโรป สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศในเอเชีย
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 55.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บาร์เรล
จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้ สูงสุดในรอบ 3 เดือน และความกังวลเกีย่ วกับอุปทานน้ามันล้นตลาด

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27-31 กรกฎาคม 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกเดือนมิถุนายน 2558
 จีดพี สี หรัฐฯ ไตรมาส 2/2558
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