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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 165 ประจาวันที่ 31 สิ งหาคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 24-28 สิ งหาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

ส่งออก ก.ค. หดตัว 3.56% ส่งผล 7 เดือนแรกหดตัว 4.66% พาณิ ชย์ม ั ่นใจทัง้ ปี หดตัวไม่เกิ น 3%
ดัชนี ราคา-ผลผลิตภาคการเกษตร ก.ค. ปรับตัวลดลง
รมว.คลังลุยกระตุ้นศก.สายฟ้ าแลบกองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้ 0%-เร่งโครงการขนาดเล็ก
เชื่อมั ่นอุตฯ ต่าสุดรอบกว่า 6 ปี แนะเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร SMEs และตัง้ ทีมไทยแลนด์เร่งแก้ส่งออก

กระทรวงพาณิ ชย์เผยตัวเลขส่งออกกรกฎาคมมีมูลค่าการส่งออก 18,223 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อ ยละ 3.56 เป็ น
การลดลงของมูลค่าการส่งออกต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 7 ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 7 เดือนของปี 2558 มีมลู ค่า 125,078 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.66 โดยปจั จัยทีจ่ ะส่งผลให้การส่งออกของไทยชะลอตัวเป็ นผลมาจากเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่คา้ หลักยัง คงชะลอ
ตัวส่งผลให้ความต้องการซือ้ สินค้าลดลง ราคาน้ามันดิบตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกรกฎาคมระดับ ราคาน้ามันในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 46.8 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับราคาสินค้าเกษตรโลกทีป่ รับตัวลดลง รวมถึง การใช้มาตรการลด
ค่าเงินของประเทศคู่คา้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออก ซึง่ แม้ในระยะนี้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงแต่กย็ งั อ่อนค่าลงในระดับ ที่น้อยกว่ า
ประเทศอื่นๆ ส่ง ผลให้สินค้า ไทยมีร าคาสูง และแข่ง ขันได้ยาก โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันการส่ง ออกปี นี้ติดลบร้อยละ 3 ตามเป้ า
สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยถึงดัชนี ราคาสินค้าเกษตรและดัชนี ผลผลิต สิ นค้าเกษตรเดือ นกรกฎาคม 2558
ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.33 และ 9.93 เมือ่ เทียบกับปี ทีผ่ ่านมา โดยสินค้าทีม่ รี าคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เ นื้อ และไข่
ไก่ ขณะทีส่ นิ ค้าทีป่ ริมาณผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ามัน โดยในเดือนสิงหาคม 2558 สศก. คาดว่า
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะยางพาราทีร่ าคายังคงลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจ จีนซึ่ ง เป็ น
ประเทศผู้นาเข้ารายใหญ่ ชะลอตัว และราคาน้ามันดิบ ในตลาดโลกปรับ ตัวลดลง ส่วนดัชนีผ ลผลิต ในเดือนสิง หาคมคาดว่าจะปรับ ตัว
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนทีผ่ ่านมา เนื่องจากจะมีผลผลิตลาไย มัง คุด และลองกองออกสู่ต ลาด สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) เปิ ดเผยผลสารวจดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 83.0 ตา่ สุดในรอบ 6 ปี 2
เดือน เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลปญั หาการชะลอตัวเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ รวมทังการหดตั
้
วต่ อเนื่องของภาคการ
ส่งออกทีม่ ผี ลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทังหลายหน่
้
วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนต่ างปรับ ลดเป้ าหมายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการส่งออกในช่วงครึ่งหลังปี 2558 ขณะทีค่ วามเชื่อมั ่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ร ะดับ 101.2 เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 99.0 ในเดือนมิถุ นายนเนื่อ งจากผู้ป ระกอบการคาดหวัง ว่าสถานการณ์เ ศรษฐกิจ ในประเทศน่ าจะปรับ ตัวดีขึ้นภายหลัง มีการ
ปรับเปลีย่ นทีมเศรษฐกิจ โดยเตรียมเสนอทีมเศรษฐกิ จใหม่ของรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้สงู ขึ้น การแก้ ปัญหา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อย่างเจาะลึก และการแก้ปัญหาภาคส่งออกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปั ญหา
เศรษฐกิ จโลกชะลอตัวโดยเร่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาการส่งออกหรือ “ทีมไทยแลนด์” ทีม่ ีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมปรับประมาณการยอดจาหน่ ายรถยนต์ในประเทศเหลือ 7.5-8
แสนคัน จากเดิ มที ค่ าดไว้ ที ่ 8.5 แสน ขณะที ย่ อดส่งออกยังคงเดิ มที ่ 1.2 ล้านคัน ส่ง ผลให้ยอดผลิต รถยนต์โดยรวมปี นี้อยู่ที่
ประมาณ 1.95-2 ล้านคัน โดยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมลดลง 60,863 คัน ลดลงร้อยละ 12.5 จากช่วงเดียวกับปี ก่อน
ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในช่วง 7 เดือนแรก อยู่ที่ 429,972 คัน ลดลงร้อยละ 15.8 จากช่วงเดียวกับ ปี ก่อน ซึ่ง เป็ นผลจากสถานการณ์
เศรษฐกิจในประเทศทีช่ ะลอตัว รวมถึงการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ขณะทีย่ อดส่งออกรถยนต์เ ดือนกรกฎาคมอยู่
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ที่ 102,359 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.52 จากช่วงเดียวกับปี ก่อน ส่งผลให้ 7 เดือนแรกของปี ยอดส่งออกรถยนต์สาเร็จรูป อยู่ที่ 678,432 คัน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.86 เนื่องจากการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่และการส่งออกรถอีโคคาร์ยงั เติบโตดี คลังเตรียมแพ็คเกจระยะสัน้ 5 หมืน่
ล้าน เน้ นกระตุ้นเศรษฐกิ จระดับรากหญ้า อัดฉี ดเงินกองทุนหมู่บ้านปล่อ ยกู้ปลอดดอกเบี้ ยคาดว่าจะดาเนิ นการได้ภายใน 1
เดือน เร่งโครงการลงทุนขนาดเล็ก โดยใช้ง บประมาณที่มีอยู่พร้อมเร่ ง รัดและผลักดันให้เ กิดการลงทุนเร็วขึ้น มั ่นใจ 3 เดือนเห็นผล
พร้อมสั ่งออกมาตรการให้สิทธิป ระโยชน์เ พิ่ม อาทิ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีสาหรับ ผู้ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เร่ ง ก ารลงทุนเอกชน ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวเป็ นการเติมเม็ดเงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจหากสามารถทาได้ตามเป้าหมาย น่าจะส่งผลให้เกิดการบริโภคและการจ้าง
งานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้รบั เหมาขนาดเล็ก และการส่งเสริมเอกชนทาบัญชีเล่มเดียว และระบบชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่
จะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานให้กบั ภาคเอกชนและยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐได้อกี ทางหนึ่งด้วย

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 3.7%
ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึน้ ในรอบ 7 เดือน
PMI ภาคการผลิตจีนหดตัวมากสุดในรอบ 6 ปี ครึง่
จีนประกาศลดอัตราดอกเบีย้ เป็ นครังที
้ ่ 5 ในรอบ 10 เดือน

 ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากอุปทานน้ามันดิบล้นตลาดที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้
เศรษฐกิ
จโลกในสัปดาห์นี้มแี นวโน้มดีขนึ้ ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ สานัก วิ เคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐ ฯ รายงาน

ตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2558 ครังที
้ ่ 2 ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สูง กว่าตัวเลขที่เ คย
ประเมินไว้ก่อนหน้าทีร่ ้อยละ 3.2 เป็ นผลจากการลงทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เ พิ่มขึ้น นอกจากนี้ ดชั นี ความเชือ่ มั ่น
ของผู้บริโภคสหรัฐฯ ทีจ่ ดั ทาโดยสถาบัน Conference Board ประจาเดือนสิงหาคม 2558 ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 101.5
จากระดับ 91.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 สะท้อนว่าผู้บริโภคมีมุมมองด้านบวกเพิม่ ขึน้ เกีย่ วกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีนดัชนี
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขันต้
้ นของจีนเดือ นสิ งหาคม 2558 ปรับตัว ลดลงอยู่ทีร่ ะดับ 47.1 จากระดับ 47.8 ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็ นการหดตัวมากสุดในรอบ 6 ปี ครึ่ง ซึ่ง เพิ่มความกัง วลว่าเศรษฐกิจ จีนจะชะลอตัวอย่างรุ นแรง ส่ง ผลให้
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิ งเงิ นกู้ยืม 1 ปี ลงร้อ ยละ 0.25 มาอยู่ทีร่ ้อ ยละ 4.6 การปรับ ลด
อัตราดอกเบี้ยครัง้ นี้ถือเป็ นครัง้ ที่ 5 นับตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายนปี ทผี่ ่านมา ขณะทีป่ รับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปี ลงมาอยู่ที ่
ร้อยละ 1.75 เช่นกัน รวมทังปรั
้ บลดอัตราการกันสารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงร้อยละ 0.50 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทีอ่ ยู่ในภาวะชะลอตัว
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา และลดลงเป็ นสัปดาห์ที ่ 13 ติ ดต่อกัน โดยมีราคาเฉลีย่
อยู่ที ่ 43.14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปทานน้ามันดิบล้นตลาดทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ และความกัง วลเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ จีนที่มี
แนวโน้มชะลอตัวลง รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (31 สิงหาคม- 4 กันยายน 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคประจาเดือนสิงหาคม 2558
 อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน
2
 จีดพี ยี โู รโซน ไตรมาส 2/2558

