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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 169 ประจาวันที่ 28 กันยายน 2558
พฤษภาคม 2557







ช่วงวันที่ 21-25 กันยายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

ธปท. หั ่นจีดีพี 58 เหลือ 2.7% คาดส่งออกติ ดลบหนัก 5%
ส.อ.ท. เผยความเชื่อมั ่นอุตฯ ส.ค. ลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 8 ตาสุดรอบ 6 ปี 3 เดือน
สอท. เตรียมหั ่นเป้ ายอดผลิตรถยนต์ทงั ้ ปี หลังคาดยอดขายในประเทศทัง้ ปี ลดลงอยู่ที่ 7.5 แสนคัน
ดัชนี ราคาสินค้าเกษตร ส.ค. ลดลง 3.35% ลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 19
ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดรอบ 8 ปี จากความต้องการดอลล่าร์ผ้นู าเข้าเพิ่มและความกังวลต่อเศรษฐกิ จโลก

 ครม. อนุมตั ิ คลังเว้นภาษีนิติบุคคล 15 ปี หนุน 6 ซุปเปอร์คลัสเตอร์ – ออมสินช่วย SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนกันยายน 2558 ว่า กนง.ได้ปรับประมาณ
การเศรษฐกิ จ (จีดีพี) ปี นี้ ลงเหลือขยายตัวเพียงร้อยละ 2.7 จากประมาณการเดิ มในเดือ นมิ ถนุ ายนที ข่ ยายตัว ร้อ ยละ 3 และ
ปรับลดจีดพี ปี ี 2559 เหลือขยายตัวร้อยละ 3.7 จากเดิมคาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 4.1 เนื่องจากป จั จัยต่ างประเทศเป็ นสาคัญส่ง ผลให้
ธปท.ได้ปรับลดประมาณการส่ง ออกปี นี้ติดลบร้อยละ 5 จากเดิมติดลบร้อยละ 1.5 ส่วนปี 2559 คาดการส่ง ออกจะเริ่มกลับ มาดีขึ้น
เล็กน้อย โดยขยายตัวร้อยละ 1.2 ลดลงจากที่เ คยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาล 3
มาตรการ ประกอบด้วยมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับหมู่บ้าน มาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ระดับตาบล และมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็ก คาดว่าจะมีผลต่อการกระตุ้นจีดพี เี พียงร้อยละ 0.1 เท่านัน้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยดัชนี
ความเชือ่ มั ่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ที ่ 82.4 ปรับตัว ลดลงจาก 83.0 ในเดือ นกรกฎาคมที ผ่ ่านมา ปรับตัว
ลดลงเป็ นเดือนที ่ 8 ติ ดต่อกัน และตาสุดในรอบ 6 ปี 3 เดือน โดยมีปจั จัยเสีย่ งจากความกังวลต่อภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ การหด
ตัวของการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ร าคาพืชผลเกษตรตกต่ า ทาให้การใช้จ่ ายเป็ นไปอย่างระมัดระวัง ในส่วนของ
เศรษฐกิจโลกเปราะบางและมีความเสีย่ งสูงภายใต้การแข่งขันทีร่ ุนแรง ขณะทีค่ ่าดัชนีความเชื่อมั ่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ทรี่ ะดับ
102.0 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 101.2 ในเดือนกรกฎาคมทีผ่ ่านมา โดยค่าดัชนีความเชื่อมั ่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าเพิม่ ขึน้ จากองค์ประกอบ
ด้านยอดคาสั ่งซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนสิง หาคมมีจ านวน 61,988 คัน ดีขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าแต่ลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ภาพรวม 8 เดือนแรกยอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 4.91
แสนคัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 15.07 สาหรับ ยอดส่ง ออกเดือนสิง หาคม 2558 อยู่ที่ 1.02 แสนคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.88 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากการส่งออกกระบะรุ่นใหม่และรถอีโคคาร์ยงั เติบ โตได้ดีร วม 8 เดือนแรกปี นี้ส่ง ออกรถยนต์
สาเร็จรูปได้ 7.804 แสนคันเพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันปี ก่อนร้อยละ 5.26 ส่ง ผลให้ในเดือนตุ ลาคมนี้ ส.อ.ท. เตรียมพิ จารณาปรับลด
เป้ าหมายคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์ ปี 2558 ทัง้ ปี ลงอีกครังเหลื
้ อ 1.95-1.98 ล้านคัน จากปัจจุบนั คาดอยู่ที ่ 2.05 ล้านคัน หลัง
แนวโน้ มยอดขายรถยนต์ในประเทศปี นี้ เฉลีย่ คาดว่าจะลดลงอยู่ที ่ 7.5-7.8 แสนคัน จากเดิมคาดไว้ 8.5 แสนคัน ในส่วนของยอด
ส่งออกรถยนต์ยงั คงอยู่ที่ 1.2 ล้านคัน
สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยถึงภาพรวมราคาสิ นค้าเกษตร พิ จารณาจากดัชนี ราคาสิ นค้าเกษตร
เดือนสิงหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมา โดยสินค้าที่มีร าคาปรับ ตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา
สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 11.12 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมา
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โดยสินค้าทีผ่ ลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามัน โดยในเดือนกันยายน 2558 คาดว่า
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนทีส่ งิ หาคม ขณะทีด่ ชั นีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากจะมีสินค้าสาคัญที่ออกสู่
ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้ งสัต ว์ และลองกอง ค่าเงิ นบาท ณ สิ้ นสัปดาห์ (25 กันยายน 2558) อยู่ที ่ 36.27 บาทต่ อ ดอลลาร์
สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื อ่ งตัง้ แต่ช่วงต้นสัปดาห์ และอ่อนค่าทีส่ ดุ ในรอบ 8 ปี โดยเป็ นผลจากผู้นาเข้าต้องการเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากการต้องชาระค่าสินค้านาเข้าเป็ นหลัก ผนวกกับนักลงทุนมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก เป็ นอีกป จั จัย
หนึ่งทีส่ ่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึน้ คณะรัฐมนตรีไฟเชียวให้กระทรวงการคลังเว้นภาษี เงิ นได้นิติ บุคคล 3-8 ปี
และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิม่ เติ มอีก 5 ปี ให้ 6 กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ หวังสร้างความแข็งแกร่ง -สร้างห่ ว งโซ่ระยะยาวดึงนัก
ลงทุน พร้อมให้สทิ ธิประโยชน์สงู สุดสาหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มคี วามสาคัญสูงขยายระยะเวลานาน 10-15 ปี รวมทังยกเว้
้
นภาษีนาเข้า
เครื่องจักร กลุ่มยานยนต์และชิน้ ส่วน, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม, ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม, ดิจิทลั
และ Food Innopolis รับอานิสงส์ พร้อมเห็นชอบให้ออมสินช่วยเอสเอ็มอีผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอีเพิม่ เติม มาตรการดังกล่าวของรัฐเป็ นการส่งเสริมขีดความสามารถในการประกอบธุ ร กิจ ให้กบั ผู้ป ระกอบการ
ไทยโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายทางภาษีส่งผลให้มสี ภาพคล่องสาหรับลงทุนหรือขยายธุรกิจและน่าจะมีส่วนช่วยในการส่ง เสริมบรรยากาศการ
ลงทุนเพิม่ มากขึน้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 ADB ปรับลดคาดการณ์ การขยายตัวเศรษฐกิ จเอเชียในปี นี้ อยู่ที่ 5.8%
 ตลาดการเงินของสหรัฐฯ ให้ความสนใจการกล่าวสุนทรพจน์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
 จีนอัดฉี ดเม็ดเงิน 50,000 ล้านหยวนเข้าสู่ตลาดการเงิน

 ราคาน้ ามันปรับตัว เพิ่ มขึ้นเล็กน้ อ ย หลังตลาดคาดว่าปริมาณน้ ามันดิ บคงคลังสหรัฐฯ มีแนวโน้ ม ปรับตัว
ลดลงต่อเนื่ อง

เศรษฐกิ
จโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับ ลดคาดการณ์ ก ารขยายตัว ของประเทศ
กาลังพัฒนาในเอเชียในปี นี้ ลงมาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 5.8 จากเดิมทีเ่ คยคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.1 รวมทัง้ ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวของประเทศกาลังพัฒนาในเอเชียปี 2559 อยู่ทีร่ ้อ ยละ 6.0 เนื่องจากผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลก
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอื่นภายในภูมภิ าค ด้านสหรัฐฯ ตลาดการเงินมุ่งให้ความสนใจกับ การ
กล่าวสุนทรพจน์ของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทีจ่ ะมีขนึ้ ในวันพฤหัสบดีนี้ ที่คาดว่า Fed จะปรับ ขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงต่อไปของปี นี้หากอัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัว และเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งเพียงพอทีจ่ ะกระตุ้นการ
จ้างงาน ขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีน รัฐบาลจีนได้ดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทีส่ ่งสัญญาณชะลอตัวอย่าง
ชัดเจนในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 โดยธนาคารกลางจีนได้อดั ฉี ดเม็ดเงิน 50,000 ล้านหยวน (7,850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เข้าสู่ต ลาด
เงินผ่านข้อตกลงซือ้ พันธบัตรภายใต้สญ
ั ญา reverse repo
สาหรับ ราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นเล็ก น้ อ ยจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 44.52 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังตลาดคาดว่าปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ จ านวนหลุมขุด
เจาะน้ามันดิบในสหรัฐฯ มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามราคาน้ามันยังคงได้รบั แรงกดดันจากอุปทานน้ามันทีย่ งั คงล้นตลาด

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 กันยายน- 2 ตุลาคม 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคประจาเดือนกันยายน 2558
 ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน
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