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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 171 ประจาวันที่ 12 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 เชื่อมั ่นผู้บริโภค ส.ค. อยู่ที่ระดับ 72.9 ลดลงต่อเนื่ องเดือนที่ 9 และดัชนี ต่าสุดรอบ 16 เดือน
 หอการค้าโพลเผยกิ นเจ 58 ไม่คึกคักคาดเงินสะพัด 4.2 หมื่นล้าน ขยายตัว 2.9% จากปี ก่อน
 กรมท่องเที่ยวเผยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส.ค. 2.6 ล้านคน เพิ่ม 20.7% ส่งผลนักท่องเที่ยว 8 เดือนแรก
เพิ่ม 30.1%
 ปิ ดหีบงบประมาณปี 58 เบิกจ่ายกระหน่า 2.37 ล้านล้าน เบิกจ่ายงบลงทุนต่าเป้ า
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จเปิ ดเผยถึงดัชนี ความเชือ่ มั ่นผู้บริโภคเดือนกันยายน 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 72.1 ปรับตัว
ลดลงต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 9 และตา่ สุดในรอบ 16 เดือน โดยดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภคอยู่ที่ 72.1 ลดลงจาก 72.3 ดัชนีความเชื่อมั ่น
เกีย่ วกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 61.2 ลดลงจาก 61.5 ดัชนีความเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ โอกาสหางานทาอยู่ที่ 67.3 ลดลงจาก 67.6 และดัชนี
ความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 87.9 เพิ่ม ขึ้นจาก 87.6 โดยในป จั จุ บ ันประชาชนยัง ขาดความเชื่อมั ่นเนื่องจากดัชนีความ
เชื่อมั ่นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงและมีค่าดัชนีต่าสุดในหลายด้าน ขณะทีค่ วามเชื่อมั ่นในอนาคตและรายได้ในอนาคตกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ น
เดือนแรกแสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั ่นว่าในอนาคตจะดีขึ้น โดยป จั จัยลบต่ อความเชื่อมั ่นในเดือนนี้ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดพี )ี ปี 2558 เหลือร้อยละ 2.7 การส่งออกเดือนสิงหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 6.69
และยอดรวม 8 เดือนลดลงร้อยละ 4.92 ราคาน้ามันปรับตัวเพิม่ ขึน้ ราคาสินค้าเกษตรยัง ทรงตัวในระดับ ต่ า SET Index เดือนกันยายน
2558 ลดลง 33.41 จุด เงินบาทอ่อนค่า และผู้บริโภคยังกังวลค่าครองชีพและราคาสินค้าทีท่ รงตัวในระดับสูง ส่วนปจั จัยบวก ได้แก่ การที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ิแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะสัน้ 3 มาตรการ วงเงินรวม 1.36 แสนล้านบาท มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้าน
การเงินและภาษี คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทรี่ ้อยละ 1.50 ต่อปี ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและ
ธุรกิ จเผยการสารวจพฤติ กรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกิ จเจจากประชาชนทั ่วไป จานวน 1,274 ตัว อย่างทั ่วประเทศ โดย
คาดว่าจะมีเงินสะพัด 42,200 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 2.9 ซึง่ พบว่าในช่วงเทศกาลกินเจมีผู้ทคี่ าดว่าจะกินเจร้อยละ 31.3
ระบุว่าจะกินเจ เพราะกินเฉพาะเทศกาล ตัง้ ใจทาบุญ และเพื่อลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ส่วนพฤติกรรมการกินเจในครัง้ นี้ ป ระชาชนร้อยละ
81.6 ระบุว่าจะกินตลอดช่วงเทศกาลคือตัง้ แต่ 13 - 21 ตุ ลาคม 2558 ขณะที่ป ระชาชนอีก ร้อยละ 18.4 ระบุ ว่า จะกินเจเฉพาะบางมื้อ
เนื่องจากเห็นว่าอาหารเจมีราคาแพงและหาซื้อยาก โดยสถานที่ที่จ ะซื้ออาหารเจส่วนใหญ่ ต อบว่าเป็ นการซื้ออาหารเจสาเร็จ รูป ตาม
ร้านอาหารทั ่วไป รองลงมา คือ ซือ้ ของมาทากินเอง ซือ้ อาหารเจสาเร็จรูปจากร้านสะดวกซือ้ และไปกินทีโ่ รงเจ นอกจากนี้ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 71.4 ระบุว่าไม่ได้เดินทางไปทาบุญตามสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิต์ ่ างๆ ขณะที่ร้อยละ 28.6 ระบุ ว่าจะเดินทางไปทาบุ ญ ทัง้ นี้ เ มื่อ
สอบถามถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงเทศกาลกินเจ คาดว่าในปี นี้จะมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อคนราว 9,669 บาท แบ่ง เป็ นค่าเดินทางไปทาบุ ญ
ต่างจังหวัด 3,423 บาท รองลงมาได้แก่ ค่าทีพ่ กั ขณะทาบุญในต่างจังหวัด 3,118 บาท ค่าทาบุญ 1,880 บาท และค่าอาหาร (เฉลีย่ ต่อวัน)
844 บาท
กรมการท่ อ งเที ย่ วประกาศตัว เลขจานวนนัก ท่ อ งเที ย่ วต่ างชาติ ในเดือ นสิ งหาคม 2558 พบว่ามีนัก ท่ อ งเที ย่ วเดิ น
ทางเข้ามาจานวน 2.60 ล้านคนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 24.72 ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 มีนัก ท่ อ งเที ย่ วต่ างชาติ จานวน
20.10 ล้านคน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 30.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากตัวเลขจานวนนักท่องเทีย่ วดังกล่าวคาดว่าจะมีร ายได้
จากนักท่องเทีย่ วดังกล่าวประมาณ 9.4 แสนล้านบาท และในช่วง 4 เดือนทีเ่ หลือหากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเฉลี่ย เดือนละประมาณ

1

Weekly Review
2.17 ล้านคน สิน้ ปี 2558 จะมีจานวนนักท่องเทีย่ วเป็ นไปตามเป้าหมายที่ ททท. ตัง้ ไว้ที่ 29 ล้านคน แต่ อย่างไรก็ดีจ ากตัวเลขจ านวน
นักท่องเทีย่ วในช่วง 8 เดือนทีผ่ ่านมาคาดว่านักท่องเทีย่ วต่างชาติจะมีจานวนเกินกว่า 29 ล้านคนอย่างแน่ นอน โดยคาดว่าอาจมีจ านวน
มากถึง 29.4 ล้านคน กระทรวงการคลังเปิ ดเผยถึงการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุด ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558 มีก ารเบิ ก จ่ายไป
แล้ว 2.37 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 92.4 ของงบประมาณทัง้ หมด แบ่งเป็ นงบประมาณประจา 2.08 ล้านล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 98 งบลงทุน 2.95 แสนล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 65.8 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพุ่ง 6.6 หมื่นล้านบาทหลัง
เพิม่ สิทธิ ์ประโยชน์ และคาดว่าปี งบประมาณ 2559 หลังปรับเงื่อนไขการจัดซือ้ จัดจ้างให้คล่องตัวช่วยให้เงินลงทุนเข้าระบบเศรษฐกิจ ได้
เร็วขึน้ แม้ว่าการเบิกจ่ายในภาพรวมจะค่อนข้างดีแต่การเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2558 ยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าภาครัฐ จะมีมาตร
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วในช่วงทีผ่ ่านมา แต่อย่างไรก็ตามการปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายในปี งบประมาณ 2559 ของรัฐบาลโดย
กาหนดให้โครงการทีม่ มี ลู ค่าต่ากว่า 1 ล้านบาท จะต้องทาสัญญาภายใน 15 พฤศจิกายน 2558 ให้เ พื่อกระตุ้นให้เ กิดการเบิกจ่ ายได้
รวดเร็วขึน้ ภายในเดือนธันวาคม 2558 และเมื่อรวมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 2.3 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มี
รายได้น้อยส่ง เสริมการจ้างงานในท้องถิ่น รวมทัง้ ช่วยเหลือผู้ป ระกอบการเอสเอ็มอี หากสามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ร ะบบได้ต าม
เป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายทีร่ ฐั บาลตัง้ ไว้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์





IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จโลก อยู่ที่ 3.1% ต่าสุดในรอบ 6 ปี
ECB ปรับลดเพดานเงินช่วยเหลือฉุกเฉิ นแก่ภาคธนาคารกรีซ
อัตราการว่างงานสหรัฐฯ คงที่ที่ 5.1% แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตัวน้ อยกว่าคาด
ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

เศรษฐกิจ โลกในสัป ดาห์นี้ยงั คงมีแนวโน้มชะลอตัว หลัง กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์ ก าร
ขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกในปี นี้ ลงมาอยู่ทีร่ อ้ ยละ 3.1 ถือเป็ นระดับ ต่ าสุดนับ ตัง้ แต่ เ กิดวิกฤตการเงินในปี 2552 หรือในรอบ 6 ปี
โดยลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ในเดือนกรกฎาคมทีร่ ้อยละ 3.3 และต่ ากว่าการขยายตัวในปี ที่ผ่ านมาที่ร้อยละ 3.4
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ทคี่ าดว่าจะชะลอตัวมากขึน้ ทังนี
้ ้ IMF ระบุว่าการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความ
ผันผวนในตลาดการเงินเป็ นความเสี่ยงหลักต่ อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โลก นอกจากนี้ IMF ได้ปรับลดตัว เลขคาดการณ์ ก าร
ขยายตัวเศรษฐกิ จโลกในปี 2559 มาอยู่รอ้ ยละ 3.6 ด้านสหรัฐฯ สานักงานสถิ ติ แรงงานสหรัฐฯ รายงานอัต ราการว่างงานของ
สหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2558 คงทีอ่ ยู่ทีร่ อ้ ยละ 5.1 ถือเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 7 ปี หรือนับ ตัง้ แต่ เ ดือนเมษายน 2551 ขณะที่ก าร
จ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ ม่ ขึ้น 142,000 ราย ต่ ากว่าที่นักวิเ คราะห์คาดการณ์ไว้ ส่วนยูโรโซนธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ตัดสินใจลดเพดานเงินช่วยเหลือฉุกเฉิ น (ELA) แก่ ภาคธนาคารของกรีซ มาอยู่ที ่ 87,900 ล้านยูโร จากเดิมที่ 88,900 ล้านยูโร
โดย ECB ระบุว่า การลดวงเงินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ทางการเงินของกรีซดีขนึ้ โดย ECB จะตรึง เพดานดัง กล่าวจนถึง
วันที่ 22 ตุลาคมนี้
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 47.55 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล หลังปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง และ PIRA Energy Group คาดการณ์ว่าราคาน้ามันจะปรับตัวสูง ขึ้นไปสู้
ระดับ 75 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ภายใน 2 ปี ขา้ งหน้า

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 ตุลาคม 2558)
 การประชุมระหว่างรัสเซียและกลุ่ม OPEC เรื่องการปรับลดกาลังการผลิตน้ามัน
2

