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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 161 ประจาวันที่ 3 สิ งหาคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

พาณิ ชย์เผยส่งออก มิ .ย. ติ ดลบ 7.87% ติ ดลบต่อเนื่ อง 6 เดือน และปรับตัวลดลงมากสุดรอบเกือบ 4 ปี
สศก. คาดผลผลิตข้าวปี นี้ลดลงเหลือ 23 ล้านต้น จากอิ ทธิ พลภัยแล้ง
ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 6 ปี หลังสหรัฐฯ มีแนวโน้ มขึน้ อัตราดอกเบีย้
บสย.เผยยอดคา้ พุ่ง 6 เดือนเพิ่มขึน้ 61%

กระทรวงพาณิ ชย์เผยตัวเลขการส่งออกเดือนมิถนุ ายน 2558 มีมูลค่า 18,161 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัว ลดลงร้อ ย
ละ 7.87 ซึง่ เป็ นการติ ดลบต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 6 และปรับตัวลดลงมากทีส่ ดุ ในรอบ 3 ปี 6 เดือ น นับ จากเดือนธันวาคม 2554 ที่
การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 8.15 ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกกของปี 2558 (มกราคม-มิถุ นายน) มีมูลค่า 106,855 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.84 โดยสาเหตุทที่ าให้การส่งออกในเดือนมิถุ นายนลดลงเนื่องจากการส่ง ออกสินค้าอุต สาหกรรม
ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.7 โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ ซึ่ง เป็ นสินค้าส่ง ออกอันดับ หนึ่ง ของไทยปรับ ตัวลดลงร้อยละ
19.1 จากการลดลงของการส่งออกรถกระบะทีป่ รับตัวลดลงร้อยละ 48.3 จากการเปลีย่ นรุ่นการผลิตรถกระบะของผู้ผลิตรถยนต์ร ายใหญ่
จากตัวเลขการส่งออก 6 เดือนแรกของปี ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์เริ่มยอมรับว่าเป้าหมายการส่งออกทีค่ าดการณ์ครัง้ ก่อนทีจ่ ะขยายตัว
ร้อยละ 1.2 น่าจะเป็ นไปได้ยากและอยู่ในระหว่างการทบทวนตัวเลขคาดการณ์ส่งออกในปี นี้ใหม่ หลังจากที่หลายหน่ วยงานได้ออกปรับ
ประมาณการณ์การส่งออกในปี นี้ไปอยู่ในแดนลบเป็ นส่วนใหญ่ โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าสถานการณ์การส่งออกในช่วงครึ่ง ปี หลัง จะมี
ปริมาณคาสั ่งซือ้ เข้ามามากขึน้ ประกอบกับการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของการส่ง ออกยานยนต์ และแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่า จะช่วยให้
มูลค่าการส่งออกของไทยกลับมาฟื้นตัวเป็ นบวกได้ในช่วงไตรมาส 4 สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เผยจากสถานการณ์ ภยั
แล้งน่ าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวปี นี้ ให้อยู่ทีป่ ระมาณ 23 ล้านตันข้าวเปลือก ซึง่ เดิม สศก. ได้พยากรณ์ไว้ว่าผลผลิต ข้าวในปี
2558 จะลดลงจากปี ทผี่ ่านมาจาก 36 ล้านตันข้าวเปลือก เหลือเพียง 27 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ ด้วยอิทธิพลจากภัยแล้ง ที่รุ นแรงกว่าที่
คาดการณ์ รวมถึงผลกระทบจากการลดพืน้ ทีป่ ลูกและชะลอการปลูกน่าจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลงไปอีก ซึง่ หน่วยงานภาครัฐได้
มีมาตรการแก้ปญั หาภัยแก่เกษตรกร เช่น การให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นมาปลูกพืชใช้น้าน้อยแทน หรือจะเป็ นการสร้างงานให้เ กษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ชดเชยรายได้ทหี่ ายไปจากการทานาซึ่ง หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องต้องดาเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
ผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลต่อรายได้และความเป็ นอยู่ของเกษตรกร ซึง่ หากขยายวงกว้างขึน้ ก็อาจส่งผลต่อภาระหนี้ และหนี้ครัวเรือนใน
ระดับประเทศต่อไป
ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (31 กรกฎาคม 2558) อยู่ทีร่ ะดับ 35.17 บาทต่ อ ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่ อ นค่าที ส่ ุดในรอบ 6 ปี
และปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขนึ้ และมีแนวโน้มการปรับ ขึ้นอัต ราดอกเบี้ยชัดเจนมาก
ขึน้ ผนวกกับเศรษฐกิจในประเทศทีย่ งั คงชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลให้หลายสถาบันยังคงปรับลดอัตราการขยายตัวของประเทศอย่างต่อเนื่อง
และตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยทีต่ ิดลบต่อเนื่องติดต่ อกัน 6 เดือน บรรษัทประกันสิ นเชือ่ อุต สาหกรรมขนาดย่อ ม (บสย.)
เปิ ดเผยผลดาเนิ นงานการค้ าประกันสินเชือ่ ผู้ประกอบการ SMEs ในรอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม - 30 มิถนุ ายน 2558 ว่า
เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยมียอดค้ าประกันสินเชือ่ เป็ นวงเงินค้ าประกันสินเชือ่ รวม 41,921 ล้านบาท เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ 61 จากปี
2557 ขณะทีม่ ีผ้ใู ช้บริการค้ าประกันสินเชือ่ เท่ากับ 24,571 ราย เพิม่ ขึ้นร้อยละ 137 จากปี 2557 โดยในเดือนมีนาคม บสย.มียอด
คา้ ประกันสินเชื่อสูงสุดในรอบ 6 เดือน ขณะทีใ่ นเดือนมิถุนายนมีจานวนผู้ขอใช้บริการคา้ ประกันสินเชื่อมากทีส่ ุดเป็ นประวัติการณ์ในรอบ
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24 ปี ของ บสย. จากผลการดาเนินงานของ บสย. ในครึ่ง ปี แรกสะท้อนให้เ ห็นว่าแม้สภาวะเศรษฐกิจ ของไทยจะอยู่ในช่วงซบเซาแต่
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึน้ จากการที่ บสย. เข้ามาเป็ นตัวกลาง ซึง่ จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเม็ดเงินในการเสริม
สภาพคล่องและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ในครึ่งปี หลัง บสย. มีแผนปรับเป้าการคา้ ประกันเป็ น 100,000 ล้านบาท
ร่วมกับธนาคารออมสิน ไทยพาณิชย์ ทิสโก้ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายบายของภาครัฐ

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์






Fed มีมติ คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ที่ 0-0.25%
จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 2.3%
ดัชนี ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิ จยูโรโซน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ที่ระดับ 104.0
ภาคการผลิตจีนเดือน ก.ค. 58 หดตัวต่าสุดในรอบ 15 เดือน
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังกลเกี่ยวกับอุปทานน้ามันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ตลาดมุ่งให้ความสนใจกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FOMC) ซึง่ ผลการประชุมสรุปว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ อ้ ยละ 0-0.25 ต่ อ ไป ขณะที่
สานักวิเคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ รายงานตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2558 ครังที
้ ่ 1 ขยายตัวร้อ ยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถือเป็ นการกลับมาเติบโตอีกครัง้ หลังจากทีข่ ยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรก ผลจากการใช้จ่ ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนที่เ พิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ เศรษฐกิจ ยูโรโซนดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence
Index) ของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 104.0 จากระดับ 103.5 ในเดือนมิถุ นายน 2558 หลัง
ตลาดคลายความกังวลเกีย่ วกับปญั หาหนี้สนิ ของกรีซ และคาดว่าสถานการณ์ในยูโรโซนน่ าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ด้านเศรษฐกิจ จีนผล
สารวจขันต้
้ นภาคการผลิตของจีนในเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที ่ 48.2 จาก 49.4 ในเดือนมิถุ นายน ถือเป็ นระดับ
ต่าสุดในรอบ 15 เดือน
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 52.77 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บาร์เรล
หลังตลาดมีความกังวลเกีย่ วกับ อุป ทานน้ามันล้นตลาดจากการส่ง ออกน้ามันที่เ พิ่มขึ้นของอิร ัก และตัวเลขขุดเจาะน้ามันของสหรัฐฯ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 สิงหาคม 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคประจาเดือนกรกฎาคม 2558
 การจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
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