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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 162 ประจาวันที่ 10 สิ งหาคม 2558
พฤษภาคม 2557








ช่วงวันที่ 3-7 สิ งหาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

กนง. มีมติ เอกฉันท์คงดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.5% คาดปรับลด GDP ปี 58
พาณิ ชย์เผยเงินเฟ้ อ ก.ค. ติ ดลบ 1.05% ลั ่นยังไม่สะท้อนภาวะเงินฝื ด
จานวนนักท่องเที่ยว ก.ค. มีจานวน 2.64 ล้านคน เพิ่มขึน้ 37.99% เป้ าทัง้ ปี 29 ล้านคนสดใส
ความเชื่อมั ่นผู้บริโภค ก.ค. อยู่ที่ 73.4 ลดลง 7 เดือนต่อเนื่ อง ดัชนี ต่าสุดรอบ 14 เดือน
ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดวันแม่เงินสะพัด 1.2 หมื่นล้านขยายตัวต่าสุดตัง้ แต่ปี 52
ครึง่ ปี แรกส่งออกข้าวไทยติ ดลบ แต่ยงั แชมป์ ส่งออกโลก คาดครึง่ ปี หลังส่งออกดีขนึ้

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) วันที ่ 5 สิ งหาคม 2558 มีมติ เป็ นเอกฉั นท์ให้ คงอัต ราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ทีร่ ะดับร้อยละ 1.50 ต่อปี โดย กนง. มองว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2558 และแนวโน้มทังปี
้ นี้ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป โดยมีความเสีย่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและปญั หาภัยแล้งเป็ นสาคัญ ขณะทีแ่ รงขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ หลักมาจากภาคการ
ท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวสูงกว่าคาดและการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ ขณะทีก่ ารบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างช้าๆ การ
ส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าคาดเป็ นผลจากทังราคาและปริ
้
มาณทีล่ ดลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า ที่ลดลง ด้านอัต ราเงินเฟ้อทั ่วไปได้
ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วและจะค่อยๆ ปรับสูงขึน้ ในช่วงครึ่งหลังของปี ซึง่ การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงทีผ่ ่านมาได้ช่วยผ่ อนคลายภาวะ
การเงินเพิม่ เติม ประกอบกับอัตราแลกเปลีย่ นอยู่ในทิศทางทีเ่ อือ้ ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงเห็นควรให้คงอัต ราดอกเบี้ยนโยบาย
ในการประชุมครัง้ นี้ โดย กนง. คาดว่าจะมีการปรับลดประมาณการตัวเลขทางเศรษฐกิจ ในปี นี้ลงในรายงานครัง้ ต่ อไปเดือนกันยายน
กระทรวงพาณิ ชย์ เปิ ดเผยดัชนี ราคาผู้บริโภคทั ่วไปของประเทศ (เงินเฟ้ อ) เดือนกรกฎาคมอยู่ที ่ 106.57 ลดลงช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 1.05 ซึง่ เป็ นการลดลงเป็ นเดือนที ่ 7 ต่อเนื อ่ ง โดยสาเหตุทที่ าให้เงินเฟ้อเดือนนี้ปรับตัวลดลงเป็ นผลมาจากการลดลง
ของดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 2.22 ขณะทีด่ ชั นีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.10 ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลีย่ 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม) ลดลงร้อยละ 0.85 เนื่องจากเป็ นการลดลง
ของราคาน้ามันเชือ้ เพลิงรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ขอความร่ วมมือผู้ป ระกอบการในการตรึง ราคาสินค้าอุป โภคบริโภคที่จ าเป็ นเพื่อลด
ภาระค่าครองชีพ การติดลบของเงินเฟ้อต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 7 นัน้ ยังไม่สะท้อนภาวะเงินฝื ดเนื่องจากอัต ราเงินเฟ้อที่ลดลงเป็ นผลจาก
ราคาน้ามันทีล่ ดลงทาให้ต้นทุนสินค้าและราคาสินค้าขายปลีกลดลง อีกทังอั
้ ตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core CPI) ในเดือนกรกฎาคมขยายตัว
เท่ากับเดือนก่อนหน้าทีร่ ้อยละ 0.9 และขยายตัวร้อยละ 1.2 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี กระทรวงการท่ อ งเที ย่ วและกี ฬาเผยจานวน
นักท่องเทีย่ วเดือนกรกฎาคมมีจานวน 2.64 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 37.99 จากช่ว งเดียวกันของปี ก่ อ น ส่ง ผลให้ 7 เดือนแรก
ของปี 2558 มีจานวนนักท่องเทีย่ วทังสิ
้ น้ ประมาณ 17.37 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 29.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ในอีก 5
เดือนทีเ่ หลือมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาเฉลีย่ เดือนละ 2.33 ล้านคน จะสามารถทาได้ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ที่ 29 ล้านคน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคเดือ นกรกฎาคม
อยู่ทีร่ ะดับ 73.4 ลดลงจาก 74.4 ในเดือ นก่ อ นหน้ า และเป็ นการปรับตัว ลดลงต่ อ เนื ่อ งเป็ นเดือ นที ่ 7 และตา่ สุดในรอบ 14
เดือน ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมั ่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 62.6 ลดลงจาก 63.8 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับโอกาสการหางานทาอยู่ที่ 68.6
ลดลงจาก 69.4 และดัชนีความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 88.8 ลดลงจาก 90.0 ในเดือนที่ผ่ านมา โดยการปรับ ตัวลดลงของ
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ค่าดัชนีความเชื่อมั ่นในด้านต่างๆ ในเดือนนี้ เนื่องจากการทีส่ านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับ ลด GDP ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ
3.0 จากเดิมคาดขยายตัวร้อยละ 3.7 ราคาสินค้าเกษตรยังทรงตัวอยู่ในระดับต่า ความกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์ทไี่ ม่แน่นอนจากการฟื้ น
ตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การส่งออกในเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงร้ อยละ 7.87 และการส่ง ออกในช่วงครึ่ง แรกของปี ลดลงร้อยละ
ั หาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ทรงตัวในระดับ สูง การสารวจพฤติ ก รรมและการใช้จ่ายของ
4.84 และผู้บ ริโภคยัง กัง วลต่ อป ญ
ประชาชนในช่วงวันแม่พบว่าในวันแม่ปีนี้ จะมีก ารใช้จ่ายในช่ว งดังกล่าวประมาณ 12,245 ล้านบาท เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ 1.61 ซึง่
เป็ นการขยายตัวเพิม่ ขึ้นทีน่ ้ อยทีส่ ดุ ตัง้ แต่มีการสารวจมา (ตัง้ แต่ปี 2552) แสดงให้เ ห็นว่าเศรษฐกิจ ในขณะนี้ยงั คงซึมตัว จากทัง้
ปญั หาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า ภัยแล้งทีก่ นิ ระยะเวลายาวนาน หนี้ประชาชนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และเศรษฐกิจโลกที่ยงั ไม่ฟื้นตัวทาให้
การส่ง ออกยัง คงติดลงต่ อเนื่องกันหลายเดือน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยตัว เลขการส่งออกข้าวไทยเดือ นมิ ถนุ ายน 2558
เท่ากับ 685,769 ตัน ลดลงร้อยละ 19.8 มีมูลค่าเท่ากับ 10,782 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.8 เมือ่ กับช่วงเดียวกันของปี ที ผ่ ่านมา
ส่งผลให้ 6 เดือนแรกของปี 2558 มีปริมาณส่งออกข้าวรวมทัง้ สิ้น 4.46 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.7 เมือ่ กับช่ว งเดียวกันของปี ที ่
ผ่านมา และมีมูลค่า 72,142 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.5 อย่างไรก็ตามเมือ่ เทียบกับ 5 ประเทศหลักส่งออกข้าวโลก พบว่าไทย
ยังครองความเป็ นผู้นาในการส่งออก ตามด้วยอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน และสหรัฐ อเมริกา สาหรับ แนวโน้มส่ง ออกของเดือน
กรกฎาคมคาดว่าจะมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์






การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ก.ค. เพิ่มขึน้ น้ อยกว่าคาด 185,000 ราย
BOE มีมติ คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 0.5%
BOJ มีมติ คงนโยบายการเงิน พร้อมระบุเศรษฐกิ จฟื้ นตัวปานกลาง
NDRC คาดเศรษฐกิ จจีนปี 58 ขยายตัว 7%
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังกลเกี่ยวกับอุปทานน้ามันล้นตลาด

เศรษฐกิจ โลกในสัป ดาห์นี้ยงั คงอยู่ในภาวะทรงตัว โดย Automatic Data Processing Inc. (ADP) รายงานว่าในเดือ น
กรกฎาคม 2558 ธุรกิ จ ภาคเอกชนของสหรัฐฯ มีก ารจ้างงานเพิ ม่ ขึ้น 185,000 ราย แต่ น้อยกว่าที่นักวิเ คราะห์คาดการณ์ไว้ที่
210,000 ราย ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าการจ้างงานในเดือนกรกฎาคม 2558 จะชะลอ
ตัวลง ด้านเศรษฐกิจยุโรปธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที ร่ ะดับร้อ ยละ 0.5 ต่ อ ไป นับ เป็ นการคง
อัตราดอกเบี้ยทีร่ ะดับดังกล่าวเป็ นเดือนที่ 78 ติดต่อกัน พร้อมทังให้
้ คงวงเงินการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการ QE ที่ 375,000 ล้านปอนด์
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BOJ) มีมติ คงนโยบายผ่อนคลายการเงิน พร้อมทังประเมิ
้
นว่าเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นจะฟื้ น
ตัวปานกลางและได้ปรับเพิม่ มุมมองการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านเศรษฐกิจ จีนคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาและ
ปฏิ รปู แห่งชาติ ของจีน (NDRC) คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของจีนในปี 2558 จะอยู่ทีร่ ้อ ยละ 7.0 ซึ่ง ถือเป็ นอัต รา
การขยายตัวทีร่ ะดับปานกลาง-ระดับสูงพร้อมยา้ ว่าจีนยังคงเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมาและลดลงเป็ นสัปดาห์ที ่ 10 ติ ดต่ อ กัน โดยมี ราคาเฉลีย่
อยู่ที ่ 50.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ บาร์เรล จากความกัง วลต่ ออุป ทานน้ามันส่วนเกินที่เ พิ่มขึ้นจากผู้ผ ลิต ในกลุ่ม OPEC ประกอบกับ
ปริมาณแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 สิงหาคม 2558)
 จีดพี ยี โู รโซน ไตรมาส 2/2558
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