Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 168 ประจาวันที่ 21 กันยายน 2558
พฤษภาคม 2557







ช่วงวันที่ 14-18 กันยายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

มติ กนง. เอกฉันท์ คงดอกเบีย้ นโยบาย 1.5% เศรษฐกิ จมีแรงหนุนจากการท่องเที่ยวและมาตรการภาครัฐ
หอการค้าโพลชีค้ นไทยหนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จของรัฐ คาดดันจีดีพีปีนี้โตได้ 3%
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ ต่อเนื่ องหลังเฟดคงอัตราดอกเบีย้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จภาครัฐ
จีนชะลอรับมอบข้าวจีทูจีเหตุราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง
คลังรับสภาพเบิกจ่ายงบลงทุนปี 58 วืดเป้ า

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมวันที ่ 16 ก.ย. 58 มีมติ เป็ นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ทีร่ อ้ ยละ 1.50 เนื อ่ งจากยังมองว่าเศรษฐกิ จไทยยังชะลอตัว ยังควรดาเนิ นนโยบายการเงิ นแบบผ่อ นปรนต่ อ เนื ่อ ง
ซึง่ อัตราดอกเบี้ยในระดับปจั จุบนั ถือว่าเหมาะสมต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยทีป่ ระชุมมีมุมมองว่าเศรษฐกิจจะได้ร ับ ผลด้านบวก
จากสถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวในระดับทีด่ ี และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ต าม กนง . ยัง คาดว่าปี นี้
เศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตได้ต่ากว่าร้อยละ 3 จากผลกระทบป จั จัยภายนอกเป็ นหลัก ผลสารวจของมหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
เกีย่ วกับทัศนะต่อการดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิ จของรัฐบาล พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการพอใจนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ของรัฐบาล โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้าน การปรับปรุงเงื่อนไขการคา้ ประกัน การเร่งเบิกจ่ายเงินโครงการไม่เกิน 1 ล้านบาท การลดภาษี
นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ 2 รอบบัญชี และการให้สนิ เชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่เ อสเอ็มอี ทัง้ นี้ส่วนใหญ่ เ ชื่อว่ามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทีอ่ อกมาจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามแม้กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ จ ะพอใจกับ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจดังกล่าว แต่กม็ กี ลุม่ ตัวอย่างจานวนมากทีไ่ ม่ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงจ าเป็ นที่ร ัฐบาลจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ท ั ่วถึงเพิม่ มากขึน้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ของประชาชน อย่างไรก็ต ามหาก
เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลลงไปสู่ระบบได้รวดเร็วภายใน 1 เดือน คาดว่าจะมีส่วนกระตุ้นให้เ ศรษฐกิจ ไทยในปี นี้ขยายตัวได้ ที่
ระดับร้อยละ 3 ได้อย่างแน่นอน ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (18 กันยายน 2558) อยู่ที ่ 35.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ปรับตัว แข็ง
ค่าขึ้นต่อเนื อ่ งจากสัปดาห์ก่ อ น อันเป็ นผลจากการประกาศของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ประกาศคงอัต ราดอกเบี้ย ตามที่หลายฝ่าย
คาดการณ์ไว้ ผนวกกับการประกาศนโยบายทางเศรษฐกิจซึง่ ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั ่นของประชาชนและนักลงทุน เป็ นอีกป จั จัยหนึ่ง ที่
ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้ ในสัปดาห์นี้
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิ ดเผยว่าสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่ อ เนื ่อ ง ส่งผลให้ รฐั วิ สาหกิ จจีน
(คอฟโก) ทีน่ าเข้าข้าวระงับการรับมอบข้าวภายใต้สญ
ั ญารัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับไทย สาหรับล็อตการส่งมอบแสนที ่ 6 และ 7 จาก
ั หาขาดทุนอย่างหนัก หลัง
จานวนทัง้ หมด 1 ล้านตันไว้ก่อน เนื่องจากเอกชนผู้กระจายสินค้าในจีนทีร่ บั ข้าวต่อจากคอฟโกประสบป ญ
ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงเกิดส่วนต่างระหว่างราคาข้าวทีซ่ อื้ ขายตามสัญญากับราคาตลาดในประเทศจีน ทัง้ นี้จ ากสถานการณ์ร าคาข้าว
ในตลาดโลกตกต่าเป็ นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและราคาน้ามันตกต่ า ส่ง ผลให้สินค้าโภคภัณฑ์ทงั ้ ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพดมี
ราคาตกต่าตามไปด้วย ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลให้การส่งออกข้าวในปี นี้ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ของกระทรวงพาณิชย์ที่
คาดว่าจะมีปริมาณการส่งออก 10 ล้านตัน กระทรวงการคลังเปิ ดเผยว่าการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุด ณ วันที ่ 31 สิ งหาคม 58 มี
การเบิกจ่ายได้แล้ว 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.5 ของงบประมาณทัง้ หมด แบ่งเป็ นงบประมาณประจา 1.9 ล้าน
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ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 91.2 งบลงทุน 2.6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 58.6 โดยคาดว่าสิ้นปี งบประมาณจะเบิ ก จ่าย
งบลงทุนได้ตา่ กว่าเป้ าหมายเนื่องจากการปรับลดราคาน้ามันทาให้ระบบต้องคานวณราคากลางใหม่ทาให้การลงทุนล่าช้า แม้ว่าภาครัฐ
จะมีมาตรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วในช่วงทีผ่ ่านมา แต่การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนในปี 2558 ก็ยงั ไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 OECD ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิ จโลกในปี นี้ อยู่ที่ 3.0%
 Fed มีมติ คงอัตราดอกเบีย้ 0.25% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ
 การจ้างงานยูโรโซน Q2/58 สูงสุดในรอบ 4 ปี

 ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากอุปทานน้ามันล้นตลาด และการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลกและจีน
เศรษฐกิจ โลกในสัป ดาห์นี้ เริ่มด้วยองค์ก ารเพือ่ ความร่ว มมือ และพัฒนาเศรษฐกิ จ (OECD) ปรับลดคาดการณ์ ก าร
ขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกในปี นี้ ลงร้อยละ 0.1 มาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 3.0 รวมทังปรั
้ บลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ โลกปี 2559
อยู่ทรี่ ้อยละ 3.6 เนื่องจากการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่ง แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะเริ่มฟื้ นตัวขึ้นก็
ตาม พร้อมกับได้เตือนว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เสีย่ งถูกกระทบหนักจากอัตราดอกเบี้ยทั ่วโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ หรือจากภาวะเศรษฐกิจ
จีนทีช่ ะลอตัวมากกว่าคาด ด้านสหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงิ นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ อ้ ยละ 0-0.25 ต่อไปอันเป็ นผลมาจากเศรษฐกิจ โลกที่อ่อนแอและตลาดการเงินที่
ไร้เสถียรภาพ นอกกจากนี้ Fed ได้ปรับเพิม่ คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิ จสหรัฐฯ ในปี นี้ มาอยู่ทีร่ ะหว่างร้อ ยละ 2.0-2.3
จากเดิมทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ทีร่ ้อยละ 1.8-2.0 ส่วนเศรษฐกิจ ยูโรโซนสานัก งานเศรษฐกิ จแห่ งสหภาพยุโรป
(Eurostat) รายงานอัตราการจ้างงานของยูโรโซนในไตรมาส 2/2558 ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นร้อ ยละ 0.3 เมื่อเทียบรายไตรมาส ถือเป็ น
ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี การจ้างงานเพิม่ ขึน้ อย่างมากในโปรตุเกส กรีซ ไอร์แลนด์ และสเปน
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 44.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากอุปทานน้ามันทีย่ งั คงล้นตลาด และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีน รวมถึงสถานการณ์ต ลาดการเงินที่ขาด
เสถียรภาพ

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 กันยายน 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นาเข้าประจาเดือนสิงหาคม 2558
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิน้ ส่วนยานเดือนสิงหาคม 2558
 ดัชนีชนี้ าเศรษฐกิจสหรัฐฯ
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