Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 175 ประจาวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2558
พฤษภาคม 2557







ช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิ กายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

กนง. คงดอกเบีย้ นโยบายตามคาด รอดูผลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จภาครัฐ
ศูนย์พยากรณ์ฯ มองเศรษฐกิ จไทยผ่านจุดต่าสุด เชื่อมั ่นผู้บริโภคเพิ่มครังแรกรอบ
้
10 เดือน
“อิ นโด” ซือ้ ข้าวจีทูจี 5 แสนตัน ดันส่งออกข้าวโค้งสุดท้ายตามเป้ า 10 ล้านตัน
ต่างชาติ เที่ยวไทย 58 ทาสถิติสงู สุดรอบ 8 ปี เพิ่มจากปี ก่อน 4.7 ล้านคน
ขยายกรอบสิทธิ ประโยชน์ บีโอไอ-คลังเพิ่มลดหย่อนภาษี 2 เท่า ครม. เคาะ 2 แพ็กเกจปลุกลงทุน

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ น( กนง.) ในวันที ่ 4 พฤศจิ ก ายน 2558 มีมติ เป็ นเอกฉั นท์ให้ คงอัต รา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีอ่ ตั ราร้อยละ 1.5 ต่อปี โดย กนง. มีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดย
ขยายตัวดีขนึ้ จากไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศปรับดีขึ้นเล็กน้อยตามการใช้จ่ ายในหมวดสินค้าไม่คงทน
และการลงทุนเพิ่มขึ้น ของบางสาขาธุ ร กิจ ขณะที่การใช้จ่ ายของภาครัฐเพิ่ มขึ้น แต่ อย่ างไรก็ต ามน้าหนักในส่วนของป จั จัยลบจาก
ต่างประเทศมีมากขึน้ โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชียซึง่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งสาคัญต่อการฟื้ นตัวของภาคการส่ง ออกและ
ความเชื่อมั ่นของนักลงทุนในอนาคต โดย กนง. เห็นว่าอัต ราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ ดัง กล่าวเอื้ อต่ อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ โดยใน
ระยะต่อไป โดยนโยบายการเงินยังควรอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอและต่ อเนื่อง ส่วนความจ าเป็ นในการปรับ ลดอัต ร าดอกเบี้ย
นโยบายลงอีกหรือไม่นนั ้ กนง. จะต้องติดตามผลของมาตรการทางการคลังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปก่อน ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงดัชนี ความเชือ่ มั ่นของผู้บริโภค เดือ นตุลาคม 2558 อยู่ในระดับ
73.4 เพิม่ ขึ้นจากระดับ 72.1 ในเดือนกันยายน เป็ นการปรับเพิ ม่ ครังแรกในรอบ
้
10 เดือ น ในขณะที่ดชั นีความเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ทรี่ ะดับ 62.2 โอกาสในการหางานทาอยู่ที่ร ะดับ 68.6 และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ร ะดับ 89.4 ซึ่ง ปรับ ตัวดีขึ้นทุก
รายการ หลังได้รบั อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสันของรั
้
ฐบาล จากแนวโน้ มดัชนีความเชื่อมั ่นทีเ่ พิม่ ขึน้ คาดว่าจะส่ง ผลให้
การบริโภคของประชาชนค่อยๆ ปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงปลายปี หลังมีเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเข้าไปหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจมากขึน้ โดยศูนย์ฯ ประเมินว่าการบริโภคน่าจะเริ่มฟื้นดีขึ้นตัง้ แต่ ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 โดยขณะนี้เ ศรษฐกิจ ไทยได้ผ่ านจุ ด
ต่าสุดไปแล้วหากรัฐบาลมีเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปอีกจะทาให้เศรษฐกิจ ปี นี้ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.7-2.8 ส่วนปี หน้าคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.5-4 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการผลักดันการส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์เปิ ดเผยว่า
กรมการค้าต่างประเทศในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับหน่ ว ยงานจัดซื้อ ข้าว
ของรัฐบาลอิ นโดนี เซีย (Bulog) ปริมาณ 500,000 ตัน เป็ นข้าวขาว 5% ปริมาณ 50,000 ตัน และข้าวขาว 15% ปริมาณ 450,000
ตัน จากฤดูกาลผลิตใหม่ คิดเป็ นมูลค่า 8,000 ล้านบาท ซึง่ จากปญั หาภัยแล้งในหลายประเทศส่ง ผลให้ป ระเทศผู้นาเข้าข้าวสาคัญของ
ไทย โดยเฉพาะฟิลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซียมีความต้องการนาเข้าข้าวจากไทยเพิม่ มากขึ้น ซึ่ง จะเป็ นป จั จัยสนับ สนุ นให้การส่ง ออกข้าวปี
2558 ของไทยเป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ 10 ล้านตัน
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเผยถึงสถานการณ์การท่องเทีย่ วไทยปี 2558 และแนวโน้ มท่องเทีย่ วไทย ปี 2559 โดย
ในปี 2558 คาดว่าจะมีนักท่องเทีย่ วต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยประมาณ 29.5 ล้านคน สูง กว่าที่คาดการณ์
ไว้ถึง 7 แสนคน เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ถึง 4.7 ล้านคน นารายได้เข้าประเทศไม่ต่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาท สร้างสถิติใหม่และสูงทีส่ ุดในรอบ
8 ปี ทผี่ ่านมา อันเป็ นผลมาจากนโยบายและมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่ วของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ยววิถีไทย โครงการ 12
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ั หาการท่ องเที่ย ว และสถานการณ์ ท างการเมืองในประเทศที่มีเ สถี ย รภาพเพิ่ม มากขึ้น
เมือ งต้ อ งห้า มพลาด และการแก้ไขป ญ
คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการพิ เศษกระตุ้นการลงทุนหากเอกชนดาเนิ นการภายในปี 2559 ได้สิทธิป ระโยชน์ จ ากบีโอไอ
เพิ่ม ขึ้นอีก 1-4 ปี ตามขัน้ บันได กรณี ที่ไม่ ได้ บีโ อไอ คลัง จะเพิ่มการลดหย่อ ยภาษีใ ห้เ ป็ น 2 เท่ า ส าหรับ การลงทุน เครื่องจัก ร
คอมพิวเตอร์ สิง่ ปลูกสร้าง และรถยนต์ พร้อมเคาะ “พีพีพีฟาสต์แทร็ค ” นาร่ อง 6 โครงการ มูลค่า 3.5 แสนล้านบาท รวมหน่ วยงาน
ทังหมดมาด
้
าเนินการในเวลาเดียวกัน เพื่อลดขันตอนการลงทุ
้
น เหลือ 9 เดือน เพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน มาตรการดัง กล่าว
นับเป็ นปจั จัยบวกทีจ่ ะกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน ซึง่ จะส่งผลดีต่อการจ้างงานและการบริโภคภายในประทศเพิม่ มากขึน้
สัดส่วนเงินลงทุนจริงกรณี BOI
(ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน)
ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 70%
ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน มิ.ย.59
ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน ธ.ค.59
ลงทุนจริงไม่ถงึ 50% ภายใน ธ.ค.59
แต่เริม่ ผลิต หรือบริการ และมีรายได้ภายในปี 60

ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
(ทัง้ 4 กรณี ได้รบั การยกเว้นภาษีสูงสุดไม่เกิน 8 ปี)
เพิม่ เติม 4 ปี
เพิม่ เติม 3 ปี
เพิม่ เติม 2 ปี
เพิม่ เติม 1 ปี ในพืน้ ที่ท ั ่วไป
เพิม่ เติม 2 ปี ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ได้รบั ลดหย่อน 50%

5 ปี

ได้มากขึน้ รษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยรัฐมนตรีวเศรษฐกิ
่าการกระทรวงการคลั
สหรัฐฯ เรียกร้องให้สภาคองเกรสดาเนิ นการอนุมตั ิ
จโลกรอบสัปงดาห์





PMI ภาคการผลิตสหรัฐฯ ต.ค. เกิ นกว่า 50 เป็ นเดือนที่ 34 ติ ดต่อกัน
PMI ภาคการผลิตยูโรโซน ต.ค. เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนหน้ าอยู่ที่ระดับ 52.3
PMI ภาคการผลิตจีน ต.ค. อยู่ที่ระดับ 48.3 เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน แต่อยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าฐานที่ 50
ราคาน้ามันปรับเพิ่มขึน้ จากแท่นขุดเจาะน้ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 9

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ภาพรวมส่วนใหญ่ยงั คงปรับตัวดีขนึ้ โดยดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิ ต ของสหรัฐฯ
ในเดือนตุลาคม 2558 อยู่ทีร่ ะดับ 50.1 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ 50.2 ในเดือนกันยายน 2558 ทังนี
้ ้ค่าดัชนีมคี ่าสูงกว่าระดับ 50
ต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 34 ติดต่ อกัน เช่นเดียวกับ ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิ ต ของยูโรโซนเดือ นตุลาคม 2558
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาอยู่ที ่ 52.3 จากระดับ 52.0 ในเดือนกันยายน 2558 ขณะที่ดชั นี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิ ต ของจีน
เดือนตุลาคม 2558 ปรับตัวดีข้ นึ มาอยู่ที ่ 48.3 จากระดับ 47.2 ในเดือนกันยายน 2558 แม้ค่าดัชนีจะอยู่ต่ากว่าระดับ 50 แต่ถือว่าภาค
การผลิตหดตัวน้อยลง
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากสัปดาห์ที ผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 45.37 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล หลังจานวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบในสหรัฐฯ ทีป่ รับลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ามันของ
กลุ่ม OPEC เดือนกันยายน 2558 ปรับลดลง 0.12 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 พฤศจิกายน 2558)
 จีดพี ไี ตรมาส 3/2558 ของยุโรปดัชนีภาคการผลิตของจีน
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