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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 166 ประจาวันที่ 7 กันยายน 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 31 สิ งหาคม – 4 กันยายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

เงินเฟ้ อ ส.ค. ติ ดลบต่อเนื่ องเดือนที่ 8 ลั ่นยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝื ด เตรียมปรับเป้ าเงินเฟ้ อทัง้ ปี ใหม่
ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยครัวเรือนไทยมีหนี้นอกระบบสูงสุดรอบ 10 ปี เหตุเศรษฐกิ จแย่-รายได้หด
เอกชนไทยกังวลยอดส่งออกข้าว หลังค่าเงินอิ นเดีย-เวียดนาม อ่อนค่าลงมากกว่าไทย
ครม. เปิ ดมาตรการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิ จระยะสันวงเงิ
้
น 1.3 แสนล้าน

กระทรวงพาณิ ชย์ เปิ ดเผยถึงอัตราเงินเฟ้ อทั ่วไปเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 106.33 ลดลงร้อยละ 1.19 เมือ่ เที ยบ
กับช่วงเดียวกันของปี ทีผ่ ่านมา และลดลงร้อยละ 0.23 จากเดือ นก่ อ นหน้ า เป็ นการปรับตัว ลดลงต่ อ เนื ่อ งเป็ นเดือ นที ่ 8 นับ
จากเดือนมกราคม 2558 เป็ นต้นมา ส่ง ผลให้อตั ราเงินเฟ้อเฉลี่ย 8 เดือน (มกราคม-สิง หาคม) ปรับ ตัวลดลงร้อยละ 0.89 โดยการ
ปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมเนื่องจากราคาน้ามันเป็ นป จั จัยหลักที่เ ป็ นตัวฉุ ดให้เ งินเฟ้อลดลง เนื่องจากระดับ ราคา
น้ามันเชือ้ เพลิงลดลงถึงร้อยละ 24.72 ส่งผลให้สินค้าที่เ กี่ย วเนื่องกับ น้ามันและสินค้าอื่นๆ ที่มีต้นทุนจากน้ามันลดลงต่ อเนื่อง ขณะที่
สินค้าทั ่วไปส่วนใหญ่มรี าคาทรงตัว มั ่นใจยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝื ด ยืนยันเงินเฟ้อทีต่ ิดลบมาตลอดในช่วงนีเ้ ป็ นเพราะราคาน้ามันที่ป รับ ตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการประเมินประมาณการเงิ นเฟ้อทังปี
้ อกี ครัง้ เพราะเงินเฟ้อเดิมทีต่ งั ้ ไว้ทรี่ ้อยละ 0.61.3 โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีร่ ้อยละ 3-4 ราคาน้ามันดิบ ดูไบ 50-60 เหรียญสหรัฐ ฯต่ อบาร์เ รล และอัต รา
แลกเปลีย่ น 32-34 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ แต่ขณะนี้สมมติฐานมีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมคาดว่าประมาณการเงินเฟ้ออาจจะติดลบซึ่ง
จะเป็ นการติดลบครัง้ แรกในรอบ 6 ปี นับ ตัง้ แต่ ปี 2552 ที่อตั ราเงินเฟ้ อติดลบร้อยละ 0.9 ศูน ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงสถานภาพหนี้ ภาคครัว เรือ นไทยปี นี้ ว่าปั จจุบนั มีครัว เรือ นไทยที ม่ ีห นี้ สิ นร้อ ยละ 80.2 โดย
ครัวเรือนทีม่ ีหนี้ เป็ นหนี้ ในระบบร้อยละ 48.7 หนี้ นอกระบบร้อ ยละ 51.3 และครัว เรือ นมีปัญหาในการชาระหนี้ มีก ว่าร้อ ยละ
87.8 อย่างไรก็ตามสัดส่วนครัวเรือนมีหนี้ กู้นอกระบบและมีปัญหาชาระหนี้ สูงสุดในรอบ 10 ปี หรือสูงสุดตัง้ แต่ ทีเ่ คยทาสารวจ
มาตัง้ แต่ปี 2549 สาเหตุจากรายได้ลดลง ค่าครองชีพสูงขึน้ ภัยแล้ง ใช้บตั รเครดิตมาก โดยจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่ อครัวเรือนอยู่ที่ 2.48
แสนบาท ซึง่ ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 10 ต่อเนื่องมา 3 ปี เนื่องจากเศรษฐกิจย่าแย่ส่งผลให้ครัวเรือนเปราะบางด้านรายได้ นอกจากนี้คนมี
รายได้น้อยมีแนวโน้มก่อหนี้นอกระบบมากขึน้ และมีการกูเ้ งินจากโรงรับจานา ญาติพนี่ ้อง นายทุนเพิม่ ขึน้ เป็ นพิเศษ แต่หนี้ในระบบไม่มี
การเปลีย่ นแปลงเท่าใดนักเพราะไม่สามารถกูใ้ นระบบได้แล้ว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือ น
แรก ของปี 2558 (มกราคม-กรกฎาคม) พบว่ามีปริมาณ 5,192,874 ตัน มูลค่า 83,753 ล้านบาท (2,567 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ)
โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 และมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 7.8 เมือ่ เที ยบกับช่ว งเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่ง ออก
ปริมาณ 5,621,051 ตัน มูลค่า 90,847 ล้านบาท (2,818 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อย่างไรก็ตามแม้ในช่วงที่ผ่ านมาค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อน
ค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยปรับลดลงช่วยให้ข้าวไทยสามารถแข่ง ขันในตลาดได้ดีขึ้น ซึ่ง ในช่วงเวลาดัง กล่าวค่าเงินของ
หลายประเทศก็มที ศิ ทางอ่อนค่าลงด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ที่สาคัญทัง้ เวียดนาม อินเดีย ป ากีสถาน ต่ างปรับ
ลดลงอยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าไทย ซึง่ อาจส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกข้าวไทยในระยะต่อไป
ั หาสินค้าราคาแพง ดันราคา
คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จระยะสันวงเงิ
้
น 1.3 แสนล้านบาท แก้ป ญ
สินค้าเกษตร ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสินค้าเอสเอ็มอี–โอทอป พร้อมเดินหน้าต่อเศรษฐกิจดิจิตอล ด้านกระทรวงการคลังจัด
หนักปลุกเศรษฐกิจฟื้นชีพ โดยเพิม่ เงินกูป้ ลอดดอกเบี้ยกองทุนหมู่บ้านเป็ น 6 หมื่นล้าน เร่งรัดเบิกจ่ายกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก สร้าง
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งานสร้างรายได้ในท้องถิ่นหวังอุม้ รากหญ้า ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจับ มือ สสว. อัดฉีดสินเชื่อเพื่อการฟื้ นฟูกิจ การ 100,000
ล้านบาท ตัง้ กองทุนพลิกฟื้นเอสเอ็มอี 1,000 ล้านบาท และกองทุนสตาร์ทอัพนักรบเอสเอ็มอี 1,500 ล้านบาท หากมาตรการดัง กล่าว
สามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ร ะบบได้ต ามแผนจริง ในช่วงต้นไตรมาส 4 น่ าจะเป็ นสัญญาณที่ดีสาหรับ เศรษฐกิจ ไทย เนื่องจากเป็ น
มาตรการทีจ่ ะส่งเสริมทังในส่
้ วนของภาคธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิม่ มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามภาครั ฐจะต้องมี
มาตรการทีด่ ใี นการตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ วัต ถุ ป ระสงค์หรือไม่เ พียงใดเพื่อให้เ ม็ดเงิน
ดังกล่าวสามารถเข้าไปมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





IMF ระบุเศรษฐกิ จโลกเผชิญความเสี่ยงมากขึน้
ECB คงอัตราดอกเบีย้ ที่ระดับเดิม และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จยูโรโซน พร้อมเพิ่ม QE หากจาเป็ น
ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิ จยูโรโซน เดือน ส.ค. 58 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี
ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตจีน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 49.7 ต่าสุดรอบ 3 ปี

 ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากตลาดหุ้น wall street และแรงซือ้ ขายของนักลงทุน
เศรษฐกิจ โลกในสัป ดาห์นี้ยงั คงชะลอตัวและมีความเสี่ยงขาลงมากขึ้น กองทุนการเงิ นระหว่า งประเทศ (IMF) ระบุว่ า
เศรษฐกิ จโลกเผชิญความเสีย่ งขาลงมากขึ้น โดยมีปัจจัยเสีย่ งทัง้ จากการชะลอตัว ของเศรษฐกิ จจีน ค่าเงิ นดอลลาร์สหรัฐฯ ที ่
แข็งค่าขึ้น การอ่อนค่าของค่าเงินประเทศตลาดเกิ ดใหม่ และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ทีล่ ดลงซึ่ง จะส่ง ผลให้เ ศรษฐกิจ โลกชะลอตัว
ขณะทีย่ โู รโซนทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ คงอัต ราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ ้อ ย
ละ 0.05 ต่อไป พร้อมกับทาการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิ จยูโรโซนในปี นี้ ลงมาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 1.4 จากเดิม
ทีค่ าดว่าจะขยายตัวทีร่ ้อยละ 1.5 นอกจากนี้ ECB ประกาศว่าพร้อมทีจ่ ะเพิม่ การอัดฉี ดเงิ น (QE) เข้าระบบเศรษฐกิ จเพือ่ กระตุ้น
เงินเฟ้ อให้ฟื้นตัวจากระดับ ต่ าไปสู่ร ะดับ เป้ าหมาย (ร้อยละ 2) ขณะที่ดชั นี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence
Index) ของยูโรโซนในเดือนสิงหาคม 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 104.2 จากระดับ 104.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็ น
ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ด้านเศรษฐกิจ จีนดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิ ต ของจีนในเดือ นสิ งหาคม 2558 ปรับตัว
ลดลงมาอยู่ทีร่ ะดับ 49.7 จากระดับ 50.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็ นการหดตัวลงมากสุดในรอบ 3 ปี ซึ่ง สร้างความกัง วลต่ อ
เศรษฐกิจจีน ประกอบกับจีนเริ่มใช้มาตรการลดค่าเงินมากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ตลาดการเงินของจีนและทั ่วโลกมีความผันผวน
สาหรับ ราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับเพิ ม่ ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 47.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากตลาดหุน้ wall street ทีป่ รับตัวสูงขึน้ รวมถึงแรงซือ้ ขายของนักลงทุนบางส่วนทีก่ ลับเข้ามาในตลาดเพื่อเก็งกาไร

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 กันยายน 2558)
 ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ


2

