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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 170 ประจาวันที่ 5 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

พาณิ ชย์เผยส่งออก ส.ค. ลดลง 6.69% ลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 8
พาณิ ชย์เผยเงินเฟ้ อ ก.ย. -1.1% ส่งผล 9 เดือนแรกปี 58 เงินเฟ้ อ -0.9%
ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดรอบ 8 ปี ครังใหม่
้
กังวลเศรษฐกิ จจีนและการขึน้ ดอกเบีย้ ของเฟดในปี นี้
สศค. เผย 11 เดือนปี งบประมาณ 58 เก็บภาษีต่าเป้ ากว่า 1.13 แสนล้าน

กระทรวงพาณิ ชย์เผยการส่งออกเดือนสิงหาคม 2558 มีมูลค่า 17,669.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อ ยละ 6.69
ปรับตัวลดลงต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 8 ส่งผลให้การส่งออก 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2558) มีมูลค่า 142,747.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.92 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที ผ่ ่านมา โดยการส่ง ออกสินค้าเกษตร/อุต สาหกรรม
การเกษตรในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 โดยมูลค่าสินค้าทีป่ รับตัวลดลงมากได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป กุง้ สดแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็ง ขณะทีก่ ารส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับ ตัว
ลดลงร้อยละ 3.2 จากการส่ง ออกสินค้าที่เ กี่ย วเนื่ องกับ น้ามันดิบ หรืออุต สาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วตั ถุ ดิบ ซึ่ง มาจากการกลั ่น
ปิ โตรเลียม ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป เคมีภณ
ั ฑ์ เม็ดพลาสติก จากตัวเลขการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปี คงต้องยอมรับ ว่าสถานการณ์
การส่งออกในภาพรวมยังไม่สดู้ นี กั เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจ โลก ส่ง ผลให้สานักคาดการณ์
เศรษฐกิจทุกสานักต่างออกมายืนยันแล้วว่าการส่งออกในปี 2558 น่าจะปรับตัวลดลงติดต่ อกันเป็ นปี ที่ 3 กระทรวงพาณิ ชย์เผยอัต รา
เงินเฟ้ อทั ่วไปในเดือนกันยายน 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่ อ น จากการปรับ ตัวลดลงของราคา
ขายปลีกน้ามันเชือ้ เพลิงในประเทศ ราคาก๊าซหุงต้ม อาหารสดประเภทผักและผลไม้ และค่าไฟฟ้าฐาน (Ft) ปรับตัวลดลงต่ อเนื่อง ส่ง ผล
ให้อตั ราเงินเฟ้อเฉลีย่ 9 เดือนแรกของปี 2558 อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี ก่อน ซึง่ จากอัตราเงิน
เฟ้อทั ่วไปทีป่ รับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นผลมาจากราคาน้ามันในตลาดโลกปรับ ตัวลดลงอย่างต่ อเนื่อง ซึ่ง นอกจากจะส่ง ผลต่ อระดับ ราคา
น้ามันขายปลีกในประเทศทีป่ รับตัวลดลงยังส่งผลต่อระดับราคาพลังงานในด้านอื่นๆ ทังก๊
้ าซหุงต้มและค่าไฟฟ้าฐาน (Ft) ที่ป รับ ตัวลดลง
ต่อเนื่องเป็ นสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานในเดือนกันยายน 2558 อยู่ทรี่ ้อยละ 1.0 และอัต ราเงินเฟ้อพื้นฐาน
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เฉลีย่ ทีร่ ้อยละ 1.1
ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (2 ตุลาคม 2558) อยู่ที ่ 36.57 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐ ปรับ ตัวอ่อนค่าลงต่ อเนื่องตัง้ แต่ ช่วงต้น
สัปดาห์ โดยเป็ นผลจากความกังวลของนักลงทุนเกีย่ วกับเศรษฐกิจของประเทศจีน และมาเลเซีย ผนวกกับแนวโน้มการขึน้ อัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ก่อนสิน้ ปี 2558 ซึง่ มีการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ว่าหากธนาคารกลางสหรัฐปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินในภูมภิ าคเอเชียอ่อนค่าลง อีกทังในภู
้ มภิ าคเอเชียในขณะนี้มีเ งินไหลออกจากตลาดพันธบัต รอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคปรับ ตัวอ่อนค่าลงต่ อเนื่อง สศค. เผยยอดการจัดเก็บรายได้รฐั บาลในช่ว ง 11 เดือ นแรกของ
ปี งบประมาณ 2558 อยู่ที ่ 1.99 ล้านล้านบาท ตา่ กว่าเป้ าหมาย 1.13 แสนล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.4 แต่สูง กว่าช่วงเดียวกันปี ที่
ผ่านมาร้อยละ 6.1 เป็ นผลจากการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล ภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการนาเข้า และภาษีปิ โตรเลียม เนื่องจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ มูลค่าการนาเข้าทีห่ ดตัวและราคาน้ามันดิบทีล่ ดลง แต่อย่างไรก็ดกี ารจัดเก็บภาษีน้ามัน การนาส่ง รายได้ของรัฐวิสาหกิจ และ
การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมาย จากการหดตัวของการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในปี งบประมาณ 2558 สะท้อนให้ว่า
เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แม้ว่าการจัดเก็บรายได้รวมของภาครัฐจะมีสญ
ั ญาณของการขยายตัวเล็กน้อยจากปี ก่อนก็
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ตาม ดังนัน้ การลงทุนจากภาครัฐ มาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า การสนับ สนุ นการลงทุนและการ
ละเว้นและลดหย่อนภาษีในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ การช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเป็ นหนี้นอกระบบ หรือมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง น่าจะเป็ นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการจ้างเพิม่ ขึน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ุดแล้วก็จะมี
ผลกลับมาสู่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในระยะต่อไป

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์







WTO ปรับลดคาดการณ์การค้าโลก หลังการค้าหดตัวใน 2 ไตรมาสแรก
IMF คาดว่าเศรษฐกิ จโลกในปี นี้จะชะลอตัวลง แต่จะขยายตัวเล็กน้ อยในปี หน้ า
การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ก.ย. 58 เพิ่มขึน้ 200,000 ราย
จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 2/58 ประกาศครังที
้ ่ 3 ขยายตัว 3.9%
ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิ จยูโรโซน ก.ย. 58 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี
PMI ภาคการผลิตจีนปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 6 ปี ครึง่

 ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากอุปทานน้ามันล้นตลาด และตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยองค์การการค้าโลก (WTO) ปรับลดคาดการณ์การค้าโลกในปี นี้ ลงมาอยู่ทีร่ ้อ ยละ 2.8
ลดลงจากทีเ่ คยคาดการณ์ไว้ทรี่ ้อยละ 3.3 ในเดือนเมษายน 2558 เนื่องจากปจั จัยลบหลายปจั จัย ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิด
ใหม่และประเทศกาลังพัฒนาทีช่ ะลอตัว การปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ และต้นทุนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ migration
crisis ในยุโรป ทังนี
้ ้การค้าโลกหดตัวลงเฉลีย่ ร้อยละ 0.7 ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี นี้ อย่างไรก็ต าม WTO คาดว่าการค้าโลก จะ
ขยายตัว ที ร่ ้อ ยละ 3.9 ในปี 2559 ขณะที่ก องทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า การขยายตัว ของเศรษฐกิ จโลกมี
แนวโน้ มชะลอตัวลงในปี นี้ และจะขยายตัวเพิม่ ขึ้นเล็กน้ อยในปี หน้ า โดยเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่นจะขยายตัวได้ปานกลาง ส่วนเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่มคี วามเป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะชะลอตัวลง ด้านเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ยัง อยู่
ในทิศทางการฟื้นตัวโดยเฉพาะตลาดแรงงานสถาบัน ADP Research รายงานว่าในเดือ นกันยายน 2558 ธุรกิ จภาคเอกชนของ
สหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิม่ ขึ้น 200,000 ราย ขณะทีส่ านักวิเคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐ ฯ ประกาศตัว เลขจีดีพีของสหรัฐฯ ไตรมาส
2/2558 ครังที
้ ่ 3 ว่าขยายตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สูงกว่าทีเ่ คยประกาศไว้ในครัง้ ที่ 2 ที่ร้อยละ 3.7 ผลจาก
การใช้จ่ายผู้บริโภคโดยเฉพาะด้านการบริการ และการลงทุนในทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซนดัชนี ความเชือ่ มั ่น
ทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนกันยายน 2558 ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นมาอยู่ทีร่ ะดับ 105.6 จาก
ระดับ 104.1 ในเดือนสิงหาคม 2558 ถือเป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ เ ดือนเมษายน 2554 ขณะที่เ ศรษฐกิจ จีนมีสญ
ั ญาณชะลอตัวมากขึ้น
ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือนกันยายน 2558 ปรับตัวลดลงอยู่ทีร่ ะดับ 47.2 จากระดับ 47.3 ในเดือน
สิงหาคม 2558 ถือเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 6 ปี ครึ่งหรือตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2552
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 43.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากอุปทานน้ามันทีย่ งั คงล้นตลาด และตลาดหุน้ ดาวโจนส์ และ S&P ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง รวมถึง แรงกดันจากเศรษฐกิจ
จีนทีย่ งั คงชะลอตัว

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 ตุลาคม 2558)
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภคประจาเดือนกันยายน 2558
 การปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกของ IMF
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