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  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับลดประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศหรือจีดีพีปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 จากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 3.2 โดยมีกรอบอยู่ที่ขยายตัวร้อย
ละ 2.8-3.3 โดยคาดว่าการส่งออตลอดทั้งปีจะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.8 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.4 ส าหรับปัจจัยลบของช่วงที่
เหลือปี 2558 ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ชัดเจน ปัญหาภัยแล้งยาวนาน สินค้าเกษตรตกต่ า หนี้สินภาคครัวเรือนสูง 
สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ การที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การเลือกตั้งในต้นปี 
2559 ต้องเลื่อนออกไป สหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางการค้า (จีเอสพี) และการแบนสินค้าประมงของไทยชั่วคราว (6เดือน) เนื่องจาก
ผิดระเบียบไอยูยู องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้ใบแดงมาตรฐานความปลอดภัยการบินไทย และเศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มชะลอตัวจากการปรับนโยบายพึ่งพาสินค้าภายในประเทศ ส่วนปัจจัยบวก ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมี
เสถียรภาพ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดี รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยคาดการณ์ เศรษฐกิจปี 2559 ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 4.2 สถานการณ์ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (11 กันยายน 2558) อยู่ที่ 36.02 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัว
อ่อนค่าลงค่อนข้างมากต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน และอ่อนค่าที่สุดในรอบ 6 ปี 6  เดือน อันเป็นผลจากความไม่มั่นใจของนักลงทุน
ต่างชาติจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีน ผนวกกับหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการประชุม กนง. ในสัปดาห์นี้ (16 กันยายน 
2558) กนง. จะประกาศคงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลท าให้เงินตราต่างประเทศไหลออก โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนการไหลออกของเงินตรา
ต่างประเทศจากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา สถาบันอาหารเปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหารของ
ไทยในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ  9 แสนล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 9.15 แสนล้านบาท ร้อยละ 
1.7  ส่วนในปี 2559 คาดว่ายอดส่งออกจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 1 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8 ส่วนปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตอาหารทั่วโลกล้วนประสบภัยธรรมชาติส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง โดยตั้งเป้าส่งออกสินค้าอาหารให้ได้ 
1.3 ล้านล้านบาท ในปี 2560  
  รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ซึ่งประกอบด้วยมาตรการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าวงเงิน 1 แสนล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสิน
เป็นแกนน าร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 รวมทั้งมาตรการภาษีซึ่งจะลดหย่อนภาษีให้กับเอสเอ็มอี 
ที่มีก าไรในส่วนที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือร้อยละ 10 ใน 3 ปี พร้อมเตรียมเม็ดเงินจากธนาคารของรัฐรวม 6,000 ล้านบาท ตั้งกองทุน
เพื่อช่วยเหลือฐานทุนให้กับเอสเอ็มอี โดยจะเน้นผู้ประกอบการรายใหม่ จากมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ศูนย์พยากรณ์ฯ ห่ันเป้าจีดีพี 58 โต 3.1% ส่งออกฉุดหดตัว 4.8% 

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ  6 ปี  6 เดือน  

 สถาบันอาหารคาดส่งออกอาหารปี 58 มูลค่า 9 แสนล้าน หดตัว 1.7% ต้ังเป้าปี 60 ส่งออก 1.3 ล้านล้าน 

 ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ SMEs เตรียมต้ังกองทุนหนุนรายใหม่ 
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น่าจะช่วยเสริมสภาพคล่องและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในขณะที่มาตรการลดหย่อนนอกจากจะช่วยลดต้นทุน
แล้วเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อีกทางหนึ่งด้วย   
 
 

 

 

 
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น น าโดยการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เห็นได้จากการลดลงของอัตราการ

ว่างงานและการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ 
ในเดือนสิงหาคม 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.1 จากร้อยละ 5.3 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2551 ขณะที่ยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 173,000 ราย สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มีการ
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับเศรษฐกิจยูโรโซนส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่าจีดีพีของยูโร
โซนไตรมาส 2/2558 (คร้ังที2่) ขยายตัวร้อยละ 0.4 จากแรงสนับสนุนจากการบริโภคสินค้าของภาครัวเรือนและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ที่ปรับตัวดีขึ้น  

ส าหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ีปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 47.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล จากตลาดหุ้น wall street ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงแรงซื้อขายของนักลงทุนบางส่วนที่กลับเข้ามาในตลาดเพื่อเก็งก าไร  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้  (14-18 กันยายน 2558)        

 กระประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 16 กันยายน 2558  
 การประชุมของคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) 

 
 

 
  

 
 

 การว่างงานสหรัฐฯ ส.ค. ลดลงต่ าสุดในรอบกว่า 7 ปี จ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่ม 173,000 ราย 

 จีดีพียูโรโซน ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 0.4% 

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลง จากปริมาณน้ ามันดิบล้นตลาดและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
 


