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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 163 ประจาวันที่ 17 สิ งหาคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 10-14 สิ งหาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

พาณิ ชย์ โละสต๊อกข้าวเก่า 4.2 แสนตัน มูลค่า 6.3 พันล้านบาท
ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่ องจากการประกาศลดค่าเงินหยวน
กระทรวงการท่องเที่ยวกังวลลดค่าหยวนกระทบท่องเที่ยวไทย
คลังใจชืน้ เบิกจ่ายงบประมาณ 10 เดือนเบิกจ่ายได้ 80% เชื่อดันจีดีพีโตได้ 3%

อธิ บดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิ ดเผยผลประมูลข้าวสารในสต๊อ กของรัฐบาลครังที
้ ่ 5/2558 ว่าได้พิ จารณาขายข้าว
ให้กบั เอกชนทีเ่ สนอราคาในปริมาณ 429,977 ตัน คิดเป็ นสัดส่ว นร้อ ยละ 64 จากปริมาณที เ่ ปิ ดประมูลทัง้ หมด 668,228 ตัน
โดยคิดเป็ นมูลค่าทีป่ ระมูลได้ 6,293 ล้านบาท ส่งผลให้รฐั บาลเหลือสต๊อกข้าวสารทังหมด
้
13.9 ล้านตัน จากเดิมที่เ ปิ ดประมูลไปแล้ว
8 ครัง้ ตัง้ แต่ ปี 2557 รวมปริมาณ 3,881.952 ตัน มูลค่า 40,950 ล้านบาท ซึง่ การประมูลครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็ นข้าวขาว 5% ปลายข้าว และ
ข้าวหอมมะลิ โดยสามารถขายได้ราคาเฉลีย่ ดีกว่าครัง้ ที่ผ่ านมา เนื่องจากราคาข้าวในตลาดดีขึ้นจากผลสถานการณ์ภยั แล้ง ส่ง ผลทา
ให้ผลผลิตข้าวนาปรังฤดูใหม่ลดลง จึงน่าจะเป็ นโอกาสให้สามารถระบายข้าวในสต็อกได้อย่างต่อเนื่องเพราะตลาดข้าวเก่าก็ยงั มีอยู่ และ
จะเป็ นการช่วยทาให้ภาระการจัดเก็บข้าวในสต็อกลดลง ค่าเงิ นบาทปรับตัว อ่ อ นค่าลงจากสัปดาห์ก่ อ น โดย ณ สิ้ นสัปดาห์ (14
สิงหาคม 2558) อยู่ที ่ 35.22 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็ นผลจากการทีจ่ ีนประกาศลดค่าเงิ นหยวน ส่ง ผลให้ค่าเงินในภูมิภาค
ปรับลดลงรวมทังค่
้ าเงินบาทด้วยเช่นกัน จากสถานการณ์ตลาดเงินในปจั จุบนั มีความผันผวนมากจากทังป
้ จั จัยภายในและภายนอก ดังนัน้
ผู้ประกอบการไทยควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชดิ และควรใช้เครื่องมือป้องกันความเสีย่ งจากอัต ราแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ได้ กระทรวงการท่องเทีย่ วกังวลผลกระทบด้านการท่องเทีย่ วจากการลดค่าเงินหยวนอาจส่งผลกระทบต่ อ นัก ท่ อ งเที ย่ ว
จีนเดินทางเข้าไทยลดลง โดยคาดว่าหากค่าเงินหยวนลดไม่เกินร้อยละ 5 จะยังไม่กระทบต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวจี น เนื่องจากราคาแพ็คเกจทัวร์จ ะเพิ่มขึ้นไม่เ กิน 800-1,000 บาทต่ อแพ็คเกจ อย่างไรก็ดีทางกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วมีแนวทางเสริมในการจัดแพ็คเกจสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวจีนระดับ บนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ร ายได้จ ากการท่ องเที่ยวของชาวจีนไม่
ั ่ โรปและอเมริกามาเทีย่ วไทยแทน
เปลีย่ นแปลงมากนัก โดยคาดหวังว่านักท่องเทีย่ วกลุ่มดังกล่าวจะเปลีย่ นแผนการท่องเทีย่ วจากฝงยุ
ปลัดกระทรวงการคลังเปิ ดถึงการเบิ ก จ่ายงบประมาณล่าสุด ณ วันที ่ 31 กรกฎาคม 58 มีก ารเบิ ก จ่ายได้แล้ว 2.06
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.1 ของงบประมาณทัง้ หมด แบ่งเป็ นงบประมาณประจา 1.82 ล้านล้านบาท หรือ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 85.7 งบลงทุน 240,000 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 53.5 โดยงบลงทุนที่เ หลือส่วนใหญ่ มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วและอยู่ใน
ระหว่างการเบิกจ่าย โดยรวมแล้วถือว่ารัฐบาลสามารถเร่ง รัดเบิกจ่ายงบประมาณได้ดี ซึง่ ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่อาจจะ
ขยายตัวได้ร้อยละ 3 ซึง่ การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐถือเป็ นปจั จัยสนับสนุนหลักทีห่ น่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชนคาดหวัง ว่าจะ
เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี นี้ แม้ว่าปจั จุบนั การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐจะขยายตัวได้ดจี ากมาตรการเร่ ง รัด
การเบิกจ่ายของภาครัฐที่ออกมาในช่วงก่อน แต่ อย่างไรก็ต ามหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีก 1.2 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้มรี ายได้น้อย ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น รวมทังช่
้ วยเหลือเอสเอ็มอี สามารถอัดฉีดเม็ ดเงินเข้าสู่ระบบได้ตามเป้าหมาย
ในไตรมาสที่ 4 น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวได้ตามทีร่ ฐั บาลเป้าหมายทีร่ ฐั บาลตัง้ ไว้
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จีนปรับลดค่าเงินหยวนลงรวม 4.7%
ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคญี่ปุ่น ต่าสุดในรอบ 6 เดือน
จีดีพียโู รโซน ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 0.3%
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ปรับตัว ดีขึ้น การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่ มขึ้น 215,000 ราย ขณะที่ อ ัตราการ
ว่างงานคงที่
 ราคาน้ามันปรับตัวลดลงจากความกังวลเรือ่ งอุปทานน้ามันล้นตลาด
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยงั ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างล่าช้าตามเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ส่ง ผลให้ ธนาคารกลางจีน (PBOC)
ประกาศปรับลดค่าเงินหยวนลงและเปลีย่ นแปลงการก าหนดค่าเงิ นหยวนเพื่อให้อตั ราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถสะท้อนสถานการณ์ในตลาดได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ล่าสุดธนาคารกลางจีนประกาศปรับ ลดค่าเงินหยวนลงติดต่ อกันเป็ น
วันที่ 3 ส่งผลให้ค่าเงินหยวนอยู่ที่ 6.4010 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ รวม 3 วันเงินหยวนลดลงแล้วร้อยละ 4.7 เช่นเดียวกับ เศรษฐกิจ ญี่ปุ่น
สานักงานคณะรัฐมนตรีของญีป่ ุ่ น รายงานดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคเดือ นกรกฎาคม 2558 ปรับตัว ลดลงมาอยู่ทีร่ ะดับ 40.3
จากระดับ 41.7 ในเดือนมิถุ นายน 2558 ถือเป็ นระดับ ต่ าที่สุดในรอบ 6 เดือน โดยป จั จัยบั ่นทอนความเชื่อมั ่นฯ คือการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นทีต่ ่ากว่าคาด ซึง่ เป็ นผลมาจากการขึน้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ เมื่อปี ทผี่ ่านมา ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนสานัก งานสถิ ติ แห่ งสหภาพ
ยุโรป (Eurostat) รายงานว่าจีดีพียโู รโซนในไตรมาส 2/2558 ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.3 จากทีข่ ยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสแรก ส่วน
เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น สานัก งานสถิ ติ แรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าอัต ราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือ น
กรกฎาคม 2558 คงทีเ่ ท่ากับเดือนมิถนุ ายนทีร่ อ้ ยละ 5.3 ซึง่ เป็ นระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2551 ขณะที่ก ารจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เพิม่ ขึ้น 215,000ราย
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมาและลดลงเป็ นสัปดาห์ที ่ 11 ติ ดต่ อ กัน โดยมีราคาเฉลีย่
อยู่ที ่ 49.811 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลเรื่องอุป ทานน้ามันล้นตลาด หลัง กลุ่ม OPEC ยัง คงปริมาณการผลิต อยู่ใน
ระดับสูง และปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ทีย่ งั คงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประกอบกับค่าเงินหยวนของจีนอ่อนค่าลงหลังธนาคารกลางจีนปรับ
ลดอัตราแลกเปลีย่ น

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 สิงหาคม 2558)
 จีดพี ญ
ี ี่ปุ่น ไตรมาส 2/2558



2

