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  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วนัที ่5 สิงหาคม 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.50 ต่อปี  โดย กนง. มองว่าเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 2/2558 และแนวโน้มทัง้ปีน้ีฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป โดยมคีวามเสีย่งจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิจีนและปญัหาภยัแลง้เป็นส าคญั ขณะทีแ่รงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหลกัมาจากภาคการ
ท่องเทีย่วทีข่ยายตวัสงูกว่าคาดและการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครฐั ขณะทีก่ารบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างช้าๆ การ
ส่งออกสนิคา้หดตวัมากกว่าคาดเป็นผลจากทัง้ราคาและปริมาณทีล่ดลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ลดลง ด้านอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปได้
ผ่านจุดต ่าสุดไปแลว้และจะค่อยๆ ปรบัสงูขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของปี ซึง่การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงทีผ่่านมาได้ช่วยผ่อนคลายภาวะ
การเงินเพิม่เติม ประกอบกบัอตัราแลกเปลีย่นอยู่ในทศิทางทีเ่อือ้ต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยจึงเหน็ควรใหค้งอตัราดอกเบี้ยนโยบาย
ในการประชุมครัง้น้ี โดย กนง. คาดว่าจะมกีารปรบัลดประมาณการตัวเลขทางเศรษฐกิจในปีน้ีลงในรายงานครัง้ต่อไปเดือนกนัยายน 
กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนกรกฎาคมอยู่ที ่106.57 ลดลงช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนรอ้ยละ 1.05 ซึง่เป็นการลดลงเป็นเดือนที ่7 ต่อเนือ่ง โดยสาเหตุทีท่ าใหเ้งินเฟ้อเดอืนน้ีปรบัตวัลดลงเป็นผลมาจากการลดลง
ของดชันีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์ลดลงร้อยละ 2.22 ขณะทีด่ชันีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.10 ส่งผลใหเ้งินเฟ้อเฉลีย่ 7 เดอืน (มกราคม-กรกฎาคม) ลดลงร้อยละ 0.85 เน่ืองจากเป็นการลดลง
ของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิรวมถึงกระทรวงพาณิชยข์อความร่วมมือผู้ประกอบการในการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นเพื่อลด
ภาระค่าครองชพี การติดลบของเงินเฟ้อต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่7 นัน้ ยงัไม่สะทอ้นภาวะเงินฝืดเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อที่ลดลงเป็นผลจาก
ราคาน ้ามนัทีล่ดลงท าใหต้้นทุนสนิคา้และราคาสนิคา้ขายปลกีลดลง อกีทัง้อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI)  ในเดือนกรกฎาคมขยายตัว
เท่ากบัเดอืนก่อนหน้าทีร่้อยละ 0.9 และขยายตวัร้อยละ 1.2 ในช่วง 7 เดอืนแรกของปี กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาเผยจ านวน
นักท่องเทีย่วเดือนกรกฎาคมมีจ านวน 2.64 ล้านคน ขยายตวัรอ้ยละ 37.99 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ 7 เดือนแรก
ของปี 2558 มจี านวนนกัท่องเทีย่วทัง้สิน้ประมาณ 17.37 ลา้นคน ขยายตวัร้อยละ 29.77 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่ในอกี 5 
เดอืนทีเ่หลอืมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาเฉลีย่เดอืนละ 2.33 ลา้นคน จะสามารถท าไดต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวท้ี ่29 ลา้นคน 
  ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม
อยู่ทีร่ะดบั 73.4 ลดลงจาก 74.4 ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการปรบัตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที ่7 และต า่สุดในรอบ 14 
เดือน ขณะทีด่ชันีความเชื่อม ัน่ต่อเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ที ่62.6 ลดลงจาก 63.8 ดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกาสการหางานท าอยู่ที่ 68.6 
ลดลงจาก 69.4  และดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัรายไดใ้นอนาคตอยู่ที ่88.8 ลดลงจาก 90.0 ในเดอืนที่ผ่านมา โดยการปรับตัวลดลงของ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบีย้นโยบายท่ี 1.5% คาดปรบัลด GDP ปี 58  

 พาณิชยเ์ผยเงินเฟ้อ ก.ค. ติดลบ 1.05% ลัน่ยงัไม่สะท้อนภาวะเงินฝืด 

 จ านวนนักท่องเท่ียว ก.ค. มีจ านวน 2.64 ล้านคน เพ่ิมขึน้ 37.99% เป้าทัง้ปี 29 ล้านคนสดใส  

 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ก.ค. อยู่ท่ี 73.4 ลดลง 7 เดือนต่อเน่ือง ดชันีต ่าสดุรอบ 14 เดือน 

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ คาดวนัแม่เงินสะพดั 1.2 หมื่นล้านขยายตวัต ่าสดุตัง้แต่ปี 52 

 ครึง่ปีแรกส่งออกข้าวไทยติดลบ แต่ยงัแชมป์ส่งออกโลก คาดครึง่ปีหลงัส่งออกดีขึน้ 
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ค่าดชันีความเชื่อม ัน่ในดา้นต่างๆ ในเดอืนน้ี เน่ืองจากการทีส่ านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) ปรับลด GDP ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 
3.0 จากเดมิคาดขยายตวัร้อยละ 3.7 ราคาสนิคา้เกษตรยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า ความกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนจากการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกจิโลกส่งผลใหก้ารส่งออกในเดอืนมถุินายนปรบัตวัลดลงร้อยละ 7.87 และการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีลดลงร้อยละ 
4.84 และผู้บริโภคยงักงัวลต่อปญัหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ทรงตัวในระดบัสูง การส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของ
ประชาชนในช่วงวนัแม่พบว่าในวนัแม่ปีน้ีจะมีการใช้จ่ายในช่วงดงักล่าวประมาณ 12,245 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.61 ซึง่
เป็นการขยายตวัเพิม่ข้ึนทีน้่อยทีส่ดุตัง้แต่มีการส ารวจมา (ตัง้แต่ปี 2552) แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในขณะน้ียงัคงซึมตัว จากทัง้
ปญัหาราคาพชืผลทางการเกษตรตกต ่า ภยัแลง้ทีก่นิระยะเวลายาวนาน หน้ีประชาชนทีเ่พิม่สงูขึน้ และเศรษฐกจิโลกที่ยงัไม่ฟ้ืนตัวท าให้
การส่งออกยงัคงติดลงต่อเน่ืองกนัหลายเดือน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยตัวเลขการส่งออกข้าวไทยเดือนมิถนุายน 2558 
เท่ากบั 685,769 ตนั ลดลงรอ้ยละ 19.8 มีมูลค่าเท่ากบั 10,782 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 18.8 เมือ่กบัช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมา 
ส่งผลให้ 6 เดือนแรกของปี 2558 มีปริมาณส่งออกข้าวรวมทัง้ส้ิน 4.46 ล้านตนั ลดลงรอ้ยละ 4.7 เมือ่กับช่วงเดียวกันของปีที ่
ผ่านมา และมีมูลค่า 72,142 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.5 อย่างไรก็ตามเมือ่เทียบกบั 5 ประเทศหลกัส่งออกข้าวโลก พบว่าไทย
ยงัครองความเป็นผู้น าในการส่งออก ตามด้วยอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ส าหรับแนวโน้มส่งออกของเดือน
กรกฎาคมคาดว่าจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ 

 
 

 

เศรษฐกิจโลกในสปัดาห์น้ียงัคงอยู่ในภาวะทรงตัว โดย Automatic Data Processing Inc. (ADP) รายงานว่าในเดือน
กรกฎาคม 2558 ธุรกิจภาคเอกชนของสหรฐัฯ มีการจ้างงานเพิม่ข้ึน 185,000 ราย แต่น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที ่
210,000 ราย ตวัเลขดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าตลาดแรงงานของสหรฐัฯ ยงัคงแขง็แกร่งแมว่้าการจ้างงานในเดอืนกรกฎาคม 2558 จะชะลอ
ตวัลง ดา้นเศรษฐกจิยุโรปธนาคารกลางองักฤษ (BOE) มีมติคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายทีร่ะดบัร้อยละ 0.5 ต่อไป นับเป็นการคง
อตัราดอกเบี้ยทีร่ะดบัดงักล่าวเป็นเดอืนที ่78 ติดต่อกนั พร้อมทัง้ใหค้งวงเงินการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE ที่ 375,000 ล้านปอนด ์
เช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิญี่ปุ่นธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายผ่อนคลายการเงิน พร้อมทัง้ประเมนิว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟ้ืน
ตวัปานกลางและไดป้รบัเพิม่มุมมองการลงทุนดา้นที่อยู่อาศยัเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านเศรษฐกิจจีนคณะกรรมการเพือ่การพฒันาและ
ปฏิรปูแห่งชาติของจีน (NDRC) คาดว่าอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2558 จะอยู่ทีร่้อยละ 7.0 ซึ่งถือเป็นอตัรา
การขยายตวัทีร่ะดบัปานกลาง-ระดบัสงูพร้อมย า้ว่าจีนยงัคงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิโลก 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมาและลดลงเป็นสปัดาห์ที ่10 ติดต่อกัน โดยมีราคาเฉลีย่
อยู่ที ่50.22 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC ประกอบกบั
ปริมาณแท่นขุดเจาะน ้ามนัในสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (10-14 สิงหาคม 2558)        

 จีดพียีโูรโซน ไตรมาส 2/2558 
 
 

 
  

 

 การจ้างงานภาคเอกชนของสหรฐัฯ ก.ค. เพ่ิมขึน้น้อยกว่าคาด 185,000 ราย 

 BOE มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.5% 

 BOJ มีมติคงนโยบายการเงิน พรอ้มระบุเศรษฐกิจฟ้ืนตวัปานกลาง 

 NDRC คาดเศรษฐกิจจีนปี 58 ขยายตวั 7% 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากความกงักลเก่ียวกบัอุปทานน ้ามนัล้นตลาด 


