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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 173 ประจาวันที่ 26 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 19-23 ตุลาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

ธปท. เชื่อมั ่นมาตรการกระตุ้นภาครัฐหนุน GDP 59 โต 3.6-3.7%
สศก. เผยดัชนี ราคาสินค้าเกษตร ก.ย. ลดลงต่อเนื่ อง
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จากเงินเฟ้ อสหรัฐปรับขึน้ และการชะลอตัวของเศรษฐกิ จจีน
ปี งบประมาณ 58 เก็บภาษีต่าเป้ ากว่า 1.17 แสนล้าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จที ภ่ าครัฐประกาศในช่ว งที ผ่ ่านมาจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิ จในปี หน้ า โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จไทยในปี 2559 เติ บโตได้ราวร้อ ยละ 3.6-3.7 จากในปี นี้ ที ่
น่ าจะเติ บโตได้เพียงร้อยละ 2.7 นอกจากนี้ยงั มองว่าภาคการส่งออกของไทยในปี หน้าน่าจะฟื้นตัวได้จากปี นี้ทคี่ าดว่าจะหดตัวถึงร้อยละ
5 รวมทังด้
้ านการท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพสูง โดยหากรัฐบาลมีการปรับเปลีย่ นหรือเพิม่ เติมมาตรการเข้าไปอีก ธปท. จะมีการ
ทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจของปี 2559 ใหม่อกี ครัง้ ในขณะทีเ่ สถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยไม่มอี ะไรทีต่ ้องเป็ นห่วงนัน้ ยังคงมีช่องทาง
ทีจ่ ะทานโยบายการเงินทีช่ ่วยเอือ้ ระบบเศรษฐกิจได้ ซึง่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ติดตามอย่าง
ใกล้ชดิ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปจั จัยทีน่ ่ากังวล ได้แก่ ผลกระทบจากราคาสินค้าตกต่าและระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับ สูง ที่
อาจทาให้การบริโภคภาคครัวเรือนไม่คึกคักมากนักในระยะนี้ สานัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร (สศก.) เปิ ดเผยถึงภาพรวมราคา
สินค้าเกษตร ซึง่ วัดจากดัชนี ราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2558 พบว่าลดลงร้อยละ 4.64 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที ่
ผ่านมา สินค้าทีม่ รี าคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2558 พบว่า
ภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 6.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่านมา สินค้าสาคัญทีผ่ ลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ และปาล์มน้ามัน โดย สศก. คาดว่าในเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนกันยายน 2558 ส่วนดัชนี
ผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจ โลกที่ยงั คงชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่ง
เป็ นผู้นาเข้ายางพาราคารายใหญ่มเี ศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงสินค้าในกลุ่มปศุสตั ว์ทผี่ ลผลิตออกมาค่อนข้างมากส่ง ผลกระทบต่ อ
ราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมที่ป รับ ตัวลดลงต่ อเนื่อง ค่าเงิ นบาท ณ สิ้ นสัปดาห์ (23 ตุลาคม 2558) อยู่ทีร่ ะดับ 35.60 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งขึน้ ต่อเนื่องจากสัป ดาห์ก่อน แต่ เ มื่อมี
การประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้ ผนวกกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมากทีส่ ุดตัง้ แต่วกิ ฤตเศรษฐกิจ
โลกในปี 2552 ส่งผลให้ค่าเงินในภูมภิ าคปรับตัวอ่อนค่าลง ผนวกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับ ตัวแข็ง ค่าขึ้น ส่ง ผลให้ค่าเงินบาทปรับ ตัว
อ่อนค่าลงต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์
สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) เผยยอดการจัดเก็บรายได้รฐั บาลปี งบประมาณ 2558 อยู่ที ่ 2.02 ล้านล้านบาท
ตา่ กว่าเป้ าหมาย 1.17 แสนล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.1 แต่สงู กว่าปี ที ผ่ ่านมาร้อ ยละ 6.4 เป็ นผลจากการจัดเก็บ ภาษีนิติบุ คคล
ภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการนาเข้า ภาษีปิโตรเลียม และรายได้จากสัมปทานปิ โตรเลียม เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ มูลค่าการนาเข้า
ที่หดตัว และราคาน้า มันดิบ ที่ลดลงตัง้ แต่ ต้น ปี 2557 แต่ อย่างไรก็ต ามการน าส่ง รายได้ของรัฐวิส าหกิจ และการจัดเก็บ รายได้ของ
หน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมายจึงทาให้กระทรวงการคลัง มีสภาพคล่องส่วนเกินในการบริหารจัดการได้ จากการหดตัวของการจัดเก็ บ
รายได้ของภาครัฐในปี งบประมาณ 2558 สะท้อนให้ว่าเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ ยัง อยู่ในภาวะชะลอตัว แม้ว่าการจัดเก็บ รายได้ร วมของ
ั หาภัยแล้ง ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ
ภาครัฐจะมีสญ
ั ญาณของการขยายตัวเล็กน้อยจากปี ก่อน แต่ปญั หาการหดตัวของภาคการส่ง ออก และป ญ
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การบริโภคและการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนของภูมภิ าคและส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาครัฐตามไปด้วย ดัง นัน้ การลงทุนจากภาครัฐ
และเอกชนทังจากโครงการลงทุ
้
นขนาดเล็กทีม่ กี ารเร่งรัดเบิกจ่าย หรือมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย
ต่า หรือการสนับสนุ นการลงทุนและการละเว้นและลดหย่อนภาษีในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการกระตุ้นภาคอสัง หาริมทรัพย์ การ
ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเป็ นหนี้นอกระบบ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ร ับ ผลกระทบจากภัยแล้ง น่ าจะ
เป็ นปจั จัยหลักทีจ่ ะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ุดแล้ว จะมีผ ลกลับ มาสู่การจัดเก็บ รายได้ของ
ภาครัฐในปี งบประมาณหน้า

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์






รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมตั ิ รา่ งกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้
ECB คงอัตราดอกเบีย้ ที่ 0.05%
จีดีพีจีน ไตรมาส 3/58 ขยายตัวต่ากว่า 7% ครังแรกในรอบ
้
6 ปี
PBOC ลดดอกเบีย้ 0.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ราคาน้ามันปรับตัวลดลง จากความกังวลต่ออุปทานน้ามันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้สภาคองเกรสดาเนิ นการอนุมตั ิ
ร่างกฎหมายปรับเพิม่ เพดานหนี้ สาธารณะ เนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อนทีเ่ งินสดของกระทรวงการคลัง สหรัฐฯ จะหมด
ลง ขณะที่ยูโรโซนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที ร่ ้อ ยละ 0.05 ต่ อ ไป พร้อมกับ คงวงเงินซื้อ
พันธบัตรตามมาตรการ QE ที่ 60,000 ล้านยูโรต่อเดือน และอาจจะตัดสินใจขยายเวลาการใช้มาตรการ QE ให้นานกว่าที่กาหนดไว้
(เดือนกันยายน 2559) ทัง้ นี้เ พื่อกระตุ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของยูโรโซน และหนุ นให้อตั ราเงินเฟ้อเข้าใกล้ร้อยละ 2.0 ด้า น
เศรษฐกิจจีนสานักสถิติแห่งชาติ ของจีน รายงานตัวเลขจีดีพีจีนในไตรมาส 3/2558 ขยายตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2558 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 7 (ต่ากว่าทีท่ างรัฐบาลกาหนดเป้าหมายทีร่ ้อยละ 7) และ
นับเป็ นการขยายตัวทีต่ ่ากว่าร้อยละ 7 เป็ นครัง้ แรกในรอบ 6 ปี (นับ ตัง้ แต่ ไตรมาส 1/2552) ซึ่ง เป็ นผลมาจากการส่ง ออกที่ลดลงอัน
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลง และเป็ นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจ จีนซึ่ง มีขนาดใหญ่ เ ป็ นอันดับ 2 ของโลกกาลัง ชะลอตัว ส่ง ผลให้
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย อ้ างอิ งทัง้ ทางด้านเงิ นฝากและสิ นเชือ่ ลงร้อ ยละ 0.25 มีผ ลให้อตั รา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร ะยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4.35 ขณะที่อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.50 ถือเป็ นการลดอัต รา
ดอกเบี้ยลงเป็ นครัง้ ที่ 6 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนปี ทผี่ ่านมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทีก่ าลังชะลอตัว
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 44.84 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากความกังวลต่ออุปทานน้ามันล้นตลาด หลังสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานว่าปริมาณน้ามันดิบ
คงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าคาด

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 ตุลาคม 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายน 2558
 การปรับขึน้ ดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคมนี้
 ดัชนีความเชื่อมั ่นทางธุรกิจของยูโรโซน
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