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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 164 ประจาวันที่ 24 สิ งหาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 17-21 สิ งหาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 สศช. เผย GDP ไตรมาส 2/58 โต 2.8% ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 58 เหลือโต 2.7-3.2%
 พาณิ ชย์ผลิตข้าวถุงขายผ่านสหกรณ์ ราคาต่ากว่าตลาดร่วม 20%
 ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่ องจากเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์และตัวเลขเศรษฐกิ จจีน
 บึม้ ราชประสงค์คาดกระทบท่องเที่ยวระยะสัน้ เชื่อ "ท่องเที่ยว"ยังดันเศรษฐกิ จได้
 คลังคลอดกองทุนการออมแห่งชาติ หวังสร้างวินัยการออมพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทย
สำนัก งำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชำติ (สศช.) เผยภำวะเศรษฐกิ จไทย ไตรมำส 2/58
ขยำยตัวร้อยละ 2.8 ชะลอลงจำกไตรมำสก่อนหน้ ำทีข่ ยำยตัวร้อยละ 3.0 โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยในช่วงไตรมาสที่ 2
เป็ นผลมาจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐเป็ นหลัก โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐทีย่ งั คงขยายตัวในระดับสูงทีร่ ้อยละ 24.7 รวมถึง
การบริโภคภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนทีข่ ยายตัว ร้อยละ 4.6 และ 1.5 ตามลาดับ รวมถึงกิจการภาคบริการทีข่ ยายตัวในระดับ ที่ดี
ขณะที่ภาคการผลิต ทัง้ ภาคอุต สาหกรรมและภาคการเกษตรหดตัวลงร้อยละ 0.7 และ 5.9 ตามลาดับ ส่งผลให้ สศช. ปรับลด
คำดกำรณ์อตั รำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จของไทยในปี 2558 เหลือขยำยตัวร้อยละ 2.7-3.2 จำกเดิมคำดว่ำจะขยำยตัวร้อ ยละ
3-4 โดยคาดว่าการส่งออกในปี นี้จะปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 3.5 จากเดิมทีค่ าดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 0.2 และการนาเข้าจะปรับ ตัวลดลง
ร้อยละ 5.5 จากเดิมคาดจะขยายตัวร้อยละ 0.8 ซึง่ การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของ สศช. สอดคล้องกับ มุมมองของสานักวิเ คราะห์
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ทมี่ องว่าเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทังป
้ จั จัยภายในประเทศและป จั จัยภายนอกประเทศ
ค่อนข้างมาก ซึง่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี นี้จะเป็ นอย่างไรคงต้องขึน้ อยู่กบั นโยบายเร่ ง รัดการเบิกจ่ ายของรัฐบาลและการใช้จ่ าย
นอกงบประมาณเพิม่ เติม รวมถึงภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องนับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี ทผี่ ่าน
มา เป็ นสาคัญ กระทรวงพำณิ ชย์จะเปิ ดตัว "ข้ำวโครงกำรเพือ่ ชุมชน" โดยจะมีกำรส่งข้ำวถุงล็อตแรก 1, 000 ตัน หรือ ประมำณ
5 แสนถุง แยกเป็ นข้ำวขำว 5% ถุงละ 2 กิ โลกรัม ขำยในรำคำ 30 บำท และข้ำวเหนี ยว 10% ถุงละ 2 กิ โลกรัม ขำยในรำคำ 50
บำท ถูกกว่ำท้องตลำดประมำณร้อยละ 20 โดยข้าวชุดนี้จะขายผ่านสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการใน 58 จัง หวัดทั ่วประเทศเท่านัน้ ซึ่ง
จากโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็ นช่องทางช่วยเหลือผู้มรี ายได้น้อยทีป่ ระสบปญั หาค่าครองชีพทีท่ รงตัวในระดับสูงในปจั จุบนั แล้ว ยังมี
ส่วนช่วยในการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล พร้อมทังเป็
้ นการส่ง เสริมให้สหกรณ์ที่เ ข้าร่ วมโครงการมีร ายได้เ พิ่มขึ้นอีกด้วย ค่ำเงิ น
บำทปรับตัวอ่อนค่ำลงจำกสัปดำห์ก่อน โดย ณ สิ้นสัปดำห์ (21 สิงหำคม 2558) อยู่ที ่ 35.66 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยเป็ นผล
มาจากสถานการณ์การลอบวางระเบิดทีแ่ ยกราชประสงค์ รวมทังการประกาศตั
้
วเลขดัชนีก ารผลิต ของประเทศจีนที่ออกมาทาต่ าสุดใน
รอบ 6 ปี ครึ่ง ส่งผลให้มกี ารเทขายหุน้ เพื่อไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐเพิม่ ขึน้ จากสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับ ตัวอ่อนค่าลง
เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
จำกสถำนกำรณ์กำรลอบวำงระเบิดบริเวณศำลพระพรหม เอรำวัณ บริเวณสีแ่ ยกรำชประสงค์ ในวันที ่ 17 สิ งหำคม
และเกิ ดระเบิดลูกที ่ 2 บริเวณท่ำเรือสำทร (กรุงเทพฯ) ในวันที ่ 18 สิงหำคมทีผ่ ่ำนมำ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวทีเ่ กิ ดขึ้นนี้ ทำให้ ห ลำย
ฝ่ ำยต่ำงวิตกว่ำจะทำให้เศรษฐกิ จในภำพรวมของประเทศยิ ง่ ชะลอตัว และเป็ นปั ญหำมำกขึ้น โดยเฉพาะธุ ร กิจ ท่องเที่ยวและ
บริการที่เ ป็ นจักรกลตัวสุดท้ายของเศรษฐกิจ ไทยในปี นี้จ ะสะดุดลง ซึ่ง ในขณะนี้มี 23 ประเทศที่ออกคาแนะนานักท่องเที่ยวเตือ น
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นักท่องเทีย่ วชาติตนเองสาหรับสถานการณ์ดงั กล่าวในไทยในแต่ละระดับแตกต่างกันไป แต่ยงั ไม่มปี ระเทศใดแจ้ง เตือนระดับ 5 คือห้าม
เดินทางมายังประเทศไทย ซึง่ จากสถานการณ์ดงั กล่าวส่ง ผลให้ผู้ป ระกอบการที่เ กี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวมีความกัง วลว่าจะกระทบ
ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วแต่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดงั กล่าวสามารถจับผู้ต้องสงสัยและไม่มเี หตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
คาดว่าจะกระทบเพียงระยะสันเท่
้ านัน้ กระทรวงกำรคลังเปิ ดเผยว่ำวันที ่ 20 สิ งหำคมที ผ่ ่ำนมำเป็ นวันแรกของกำรเปิ ดรับสมัคร
สมำชิกกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) โดยมีพ ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็ นประธำน ซึ่ง กอช. จะช่วยให้
แรงงานนอกระบบและผู้ทไี่ ม่ได้อยู่ในระบบบาเหน็จบานาญหรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพต่างๆ ทีม่ อี ายุ 15- 60 ปี สามารถเป็ นสมาชิกได้และ
มีสวัสดิการในอนาคต โดยมีเงื่อนไขพิเศษสาหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีสิทธิสมัครและเป็ นสมาชิกต่ อไปได้ 10 ปี ซึ่ง จะเป็ นสิทธิใ์ ห้
เฉพาะผู้สมัครในปี แรกเท่านัน้ เพื่อเป็ นการจูง ใจให้เ ข้ามาสมัครสมาชิก กอช. โดยวัน แรกประชาชนแห่สมัครสมาชิ ก กอช.วันแรก
183,281 ราย มียอดออม 164,479,479 บาท ซึง่ การจัดตัง้ กอช. จะมีส่วนอย่างมากในการสร้างวินยั ในการออมให้กบั ประชาชนและการ
พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศให้ดขี นึ้ ในระยะยาว

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 จีนอัดงบเกือบแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หวังกระตุ้นเศรษฐกิ จ
 จีดีพีญี่ปนุ่ ไตรมาส 2/58 หดตัว 1.6% หดตัวครังแรกในรอบ
้
3 ไตรมาส
 จานวนที่อยู่อาศัยที่ กาลังก่อสร้างของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงสุดรอบเกือบ 8 ปี

 ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังวลต่ออุปทานน้ามันส่วนเกิ น
เศรษฐกิจโลกในสัป ดาห์นี้ ยงั คงชะลอตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จีน ส่ง ผลให้ธนำคำรกลำงจีน (PBOC) นำส่งเงิ น
48,000 เหรีย ญสหรัฐฯ เข้ำสู่ระบบของธนำคำรพัฒ นำแห่ งประเทศจีน และนำส่ งเงิ น 45,000 เหรียญสหรัฐฯ เข้ำสู่ระบบ
ธนำคำรเพือ่ กำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศจีน เพื่อเพิม่ ฐานการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมถึง เศรษฐกิจ ญี่ปุ่น
สำนักงำนคณะรัฐมนตรีญปี ่ นุ่ รำยงำนจีดีพีญปี ่ นในไตรมำส
ุ่
2/2558 หดตัว ร้อ ยละ 1.6 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถือ
เป็ นการหดตัวครัง้ แรกในรอบ 3 ไตรมาสและชะลอตัวลงจากไตรมาส 1/2558 ทีร่ ้อยละ 4.5 ผลจากการใช้จ่ ายของผู้บ ริโภคที่ลดลงจาก
การปรับขึน้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ และการส่งออกทีช่ ะลอตัวลง โดยเฉพาะการส่ง ออกไปยัง จีนและสหรัฐฯ ส่วนเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ภาพรวมมี
แนวโน้มดีขนึ้ กระทรวงพำณิ ชย์สหรัฐฯ รำยงำนจำนวนทีอ่ ยู่อ ำศัยที ก่ ำลังก่ อ สร้ำงของสหรัฐฯ ในเดือ นกรกฎำคม 2558 อยู่ที ่
1,210,000 ยูนิต ถือเป็ นระดับทีส่ งู ทีส่ ุดนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2550
สาหรับรำคำน้ ำมันในสัปดำห์น้ ี ปรับตัวลงจำกสัปดำห์ทีผ่ ่ำนมำ และลดลงเป็ นสัปดำห์ที ่ 12 ติ ดต่อกัน โดยมีรำคำเฉลีย่
อยู่ที ่ 47.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล จากความกังวลต่ออุปทานน้ามันส่วนเกินทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนื่องทัง้ จากกลุ่ม OPEC และกลุ่ม NonOPEC ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 สิงหาคม 2558)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2558
 จีดพี สี หรัฐฯ ไตรมาส 2/2558
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