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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 174 ประจาวันที่ 2 พฤศจิ กายน 2558
พฤษภาคม 2557






ช่วงวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

พาณิ ชย์เผยส่งออก ก.ย. ลดลง 5.51% ลดลงต่อเนื่ องเดือนที่ 9 เหตุเศรษฐกิ จโลกยังไม่ฟื้นตัว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ก.ย. เพิ่มขึน้ 8.67% จากปี ก่อน ส่งผล 9 เดือนแรกเพิ่ม 27.78%
ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ทรงตัวต่อเนื่ องจากสัปดาห์ก่อน
สรรพากรชงคลังออกกฎหมายจูงใจ SMEs

กระทรวงพาณิ ชย์เปิ ดเผยถึงตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนมีมูลค่า 18,816 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัว ลดลงร้อ ย
ละ 5.51 เป็ นการปรับตัวลดลงของการส่งออกต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 9 ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่ว ง 9 เดือ นแรก มีมูลค่า
161,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.98 ส่วนการนาเข้าเดือนกันยายนมีมูลค่า 16,022 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับ ตัว
ลดลงร้อยละ 26.20 ดุลการค้าในเดือนกันยายนเกินดุล 2,794 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่ง ผลให้ดุลการค้าในช่ วง 9 เดือนแรกเกินดุล 7,758
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาหรับปจั จัยทีม่ สี ่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยหดตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ยงั ไม่ฟื้นตัวและคู่ค้าหลัก
ชะลอคาสั ่งซือ้ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยงั คงเป้ าหมายการส่ง ออกปี นี้ไว้ที่ลดลง
ร้อยละ 3 โดยประเมินว่าในช่วง 3 เดือนทีเ่ หลือของปี หากสามารถผลักดันการส่ง ออกได้ 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่ อเดือน จะทาให้
อัตราการขยายตัวของการส่งออกไทยปี นี้ปรับตัวลดลงทีร่ ้อยละ 3.5 - 4 และคาดหวังว่า การส่งออกจะกลับ มาเป็ นบวกได้ช่วงต้นปี หน้า
จากแนวโน้มราคาน้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกอื่นๆ และสานักคาดการณ์เศรษฐกิจ ต่ างๆ ส่วนใหญ่ คาดว่า
การส่งออกในปี นี้น่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 5 สถานการณ์การท่องเทีย่ วในเดือนกันยายน 58 มีนักท่องเทีย่ วต่างชาติ จานวน 2.03
ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.67 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็ นหลัก ส่ง ผลให้จ านวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติในช่วง 9 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน 2558) มีจานวน 22.14 ล้านคน ขยายตัวถึง ร้อยละ 27.78 จากช่วง
เดียวกันปี ก่อนและมีรายได้จากการท่องเทีย่ วประมาณ 1.05 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 30.21 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ค่าเงิ น
บาท ณ สิ้นสัปดาห์ (30 ตุลาคม 2558) อยู่ทีร่ ะดับ 35.60 บาทต่ อ ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับ สัป ดาห์ก่อน โดยช่วงต้น
สัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งขึน้ จากสัปดาห์ก่อนจากการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของประเทศจีนส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับ ตัวแข็ง
ค่าขึน้ ต่อเนื่องจนถึงกลางสัปดาห์ และเริ่มปรับ ตัวอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์จากการประกาศตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยที่
เกินดุลการค้ามากถึง 92,408.8 ล้านบาท ส่งผลให้มคี วามต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ กว่าปกติ
กรมสรรพากรเสนอให้กระทรวงคลังออกกฎหมายให้ผ้ปู ระกอบการเอสเอ็มอีทาบัญชีเดียว พร้อ มเพิ ม่ สิ ทธิ ประโยชน์
ด้านภาษีจงู ใจเข้าระบบ คาดเสนอ ครม.ด่วนที่สุด ยันไม่เ อาผิดย้อนหลัง เป็ นของขวัญปี ใหม่ ให้ผู้ป ระกอบการ ด้านรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังเผยอีก 2 สัปดาห์ สรุปมาตรการภาษีจูงใจเอกชนเร่งลงทุนในปี นี้และปี หน้า พร้อมวอนเอกชนรายใหญ่ช่วยดึง เอสเอ็มอี
ให้เติบโตไปด้วยกัน ซึง่ กฎหมายดังกล่าวนอกจากจะช่วยรัฐบาลในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้แล้ว ยังเป็ นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั ตัวของผู้กอบการเอสเอ็มอีเอง เนื่องจากการทาบัญชีจะทาให้ผู้ประกอบการทราบถึงศักยภาพที่แท้จ ริง
ในธุรกิจตนซึง่ จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินธุ ร กิจ ในด้านต่ างๆ ได้ดียิ่ง ขึ้น รวมถึง สร้างโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
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ได้มากขึน้ รษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยรัฐมนตรีวเศรษฐกิ
่าการกระทรวงการคลั
สหรัฐฯ เรียกร้องให้สภาคองเกรสดาเนิ นการอนุมตั ิ
จโลกรอบสัปงดาห์






Fed คงอัตราดอกเบีย้ ตามคาด
จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 3/58 ขยายตัว 1.5%
ความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิ จยูโรโซน เดือน ต.ค. 58 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี
BOJ คงดอกเบีย้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จที่ระดับเดิม
ราคาน้ามันปรับตัวลง จากความกังวลเรือ่ งอุปทานน้ามันล้นตลาด และค่าเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึน้

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ ตลาดมุ่งให้ความสนใจกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FOMC) ซึง่ ผลการประชุมสรุปว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ อ้ ยละ 0-0.25 ต่ อไป และอาจ
เป็ นไปได้ทจี่ ะทาการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม 2558 ขณะทีส่ านักวิเคราะห์เศรษฐกิ จสหรัฐฯ รายงานตัว เลข
จีดีพีเบื้องต้นของสหรัฐฯ ไตรมาส 3/2558 ขยายตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ชะลอตัวลงจากไตรมาส 2/2558
ทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.9 ผลจากภาคธุรกิจลดการลงทุนในสินค้าคงคลังลง ขณะทีก่ ารบริโภคและการลงทุนยัง คงเติบ โตได้ดี ด้านยูโรโซน
ดัชนี ความเชือ่ มั ่นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือ นตุลาคม 2558 ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้นมาอยู่ที ่
ระดับ 105.9 จากระดับ 105.6 ในเดือนกันยายน 2558 ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่เ ศรษฐกิจ ญี่ปุ่นคณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางญีป่ ุ่ น (BOJ) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยและคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จตามนโยบายผ่อ นคลายทาง
การเงินในระดับปัจจุบนั ต่อไป (80 ล้านล้านเยน)
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ที ผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 43.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากความกังวลเรื่องอุปทานน้ามันล้นตลาด หลัง ปริมาณน้ามันดิบ คงคลัง สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง และค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 พฤศจิกายน 2558)
 กระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจาเดือนตุลาคม 2558
 ดัชนีภาคการผลิตของจีน
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