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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 176 ประจาวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 9-13 พฤศจิ กายน 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 USDA คาดปี นี้ไทยเสียแชมป์ ส่งออกข้าวให้อินเดีย
 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเหตุนักลงทุนกังวลการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของ FED จากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ
ดีเกิ นคาด
 ครม.ยืดอายุภาษีบุคคล 7 ขัน้ สิ้นสุดปี 2559 คาดโครงสร้างอัตราภาษีใหม่แล้วเสร็จปี 2560
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประเมินตัว เลขการส่งออกข้าวของโลกในปี 2558 โดยคาดว่าอิ นเดียจะส่งออก
ข้าวได้ทงั ้ หมด 11.50 ล้านตัน ทาให้อินเดียกลับมาเป็ นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ ง่ ของโลก รองลงมา คือ ไทยส่ง ออกได้ 9 ล้านตัน
ส่วนเวียดนามเป็ นอันดับ 3 ทีป่ ริมาณ 6.2 ล้านตัน และปากีสถาน ทีป่ ริมาณ 4 ล้านตัน จากการทีอ่ นิ เดียมีสต๊อกข้าวภายในประเทศมาก
ถึง 30 ล้านตัน ทาให้เริ่มไม่มพี นื้ ทีเ่ ก็บต้องระบายข้าวออกมาในราคาต่ากว่าไทย ซึง่ ในปจั จุบนั ราคาข้าวของไทยไม่ว่าจะเป็ นข้าวขาว 5%
และราคาข้าวนึ่งมีราคาทีส่ งู กว่าอินเดีย นอกจากนี้แล้วเมื่อรวมปริมาณสต๊อกข้าวของอินเดียกับไทยซึ่ง มี ถึง 40-50 ล้านตัน เกินปริมาณ
การค้าข้าวของโลกทีม่ เี พียง 35 ล้านตันต่อปี จึงเป็ นผลทาให้ราคาข้าวโลกยังไม่สามารถปรับตัวเพิม่ ขึน้ ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (13
พฤศจิกายน 2558) อยู่ที ่ 35.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวอ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาท
ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างมากและเริ่มทรงตัวในช่วงปลายสัปดาห์ ซึง่ เป็ นผลจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของ
สหรัฐฯ ทีอ่ อกมาดีเกินคาดส่งผลให้นกั ลงทุนคาดว่าธนาคารการสหรัฐฯ จะปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ได้ ผนวกกับ ผู้นาเข้า
แลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ในช่วงนี้มากเนื่องจากเกรงว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าไปมากกว่านี้
คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวขยายระยะเวลาการใช้อ ัต ราภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา 7 ขัน้ บันไดออกไปให้ ส้ ิ นสุด ปี 2559
ส่วนโครงสร้างอัตราภาษีใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จและบังคับใช้ในปี 2560 โดยต้องการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาวะ
เศรษฐกิจปจั จุบนั ทีม่ คี ่าครองชีพสูง ซึง่ ถือเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มเี งินได้ทเี่ ป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และจะต้อง
สอดคล้องกับการคงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ทรี่ ้อยละ 20 เป็ นการถาวรทีไ่ ด้ดาเนินการไปก่อนแล้ว มาตรการดัง กล่าวนอกจากเป็ น
การลดภาระทางภาษีให้กบั ประชาชนทีม่ รี ายได้แล้ว ยังน่าจะเป็ นการกระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่เ สียภาษีเ ข้าสู่ร ะบบมากขึ้น นอกจากนี้น่าจะ
ส่งผลดีต่อการบริโภคภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ท้ายทีส่ ุดแล้วจะทาให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
เปรียบเทียบโครงสร้างภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาแบบเก่าและใหม่
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ได้มากขึน้ รษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยรัฐมนตรีวเศรษฐกิ
่าการกระทรวงการคลั
สหรัฐฯ เรียกร้องให้สภาคองเกรสดาเนิ นการอนุมตั ิ
จโลกรอบสัปงดาห์
 OECD ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิ จโลก 58 โต 2.9% และปี 59 โต 3.3%
 จีดีพียโู รโซนไตรมาส 3/58 ขยายตัว 0.3%
 การส่งออกของจีน ต.ค. 58 ลดลงเป็ นเดือนที่ 4
 ราคาน้ามันปรับตัวลดลงจากอุปทานน้ามันที่เพิ่มขึน้ และดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้เริ่มด้วยองค์การเพือ่ ความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (OECD) ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกในปี นี้ ลงมาอยู่ทีร่ ้อ ยละ 2.9 จากเดิมที่เ คยคาดการณ์ไว้เ มื่อเดือนกันยายนที่ร้อยละ 3.0 เนื่องจาก
ภาวะการค้าทีช่ ะลอตัวลงมากตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ ซึง่ คาดว่าการค้าโลกในปี นี้จ ะขยายตัว
เพียงร้อยละ 2.0 นอกจากนี้ OECD ได้ทาการปรับลดคาดการณ์ ก ารขยายตัว ของเศรษฐกิ จโลกปี 2559 ลงมาอยู่ทีร่ ้อ ยละ 3.3
จากเดิมทีร่ ้อยละ 3.6 ด้านเศรษฐกิจ ยูโรโซนสานัก งานสถิ ติ แห่ งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานจีดีพียูโรโซนไตรมาส 3/2558
ขยายตัว ร้อ ยละ 0.3 ลดลงจากไตรมาส 2/2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 สาหรับ เศรษฐกิจ จีนยัง คงชะลอตัวต่ อเนื่องโดยสานัก งาน
ศุลกากรของจีนรายงานว่าการส่งออกของจีนในเดือนตุลาคม 2558 ลดลงร้อยละ 6.9 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อ น ถือ
เป็ นการลดลงต่อเนื อ่ งเป็ นเดือนที ่ 4 ติ ดต่อกัน ขณะทีก่ ารนาเข้าลดลงร้อยละ 18.8 ลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 12 ติดต่ อกันและลดลง
มากกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ ตัวเลขดังกล่าวบ่งชีว้ ่าจีนจ าเป็ นต้องดาเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นอุป สงค์ภายในประเทศใน
ขณะทีต่ ลาดต่างประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลงจากสัปดาห์ที ผ่ ่านมา โดยมี ราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 43.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรล จากอุปทานน้ามันดิบทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้ เนื่องจากตลาดมองว่ามีความเป็ นไปได้ที่
Fed จะปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16-20 พฤศจิกายน 2558)
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/58
 ความเชื่อมั ่นผู้บริโภคยูโรโซน
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