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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 179 ประจาวันที่ 8 ธันวาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2558 ลดลง 4.17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลง 0.97% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
กรมสรรพสามิตจะเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากที่เก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบ ไปเป็นการเก็บ
ภาษีตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ทรี่ ะดับ 74.6

ในการแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวในลักษณะค่อย
เป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ทาได้ดีต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจากการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจาเป็น
และบริการ และจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีสัญญาณปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2558 ลดลง 4.17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย สศอ.ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า MPI ที่ลดลง
ในเดือน ตุลาคม 2558 นั้นเป็นผลมาจากการผลิตที่ลดลงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, น้าดื่ม, ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องนุ่ม
ห่ม กระทรวงพาณิช ย์แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลง 0.97% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น
การปรับลดลงเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ส่วนในช่วง 11 เดือนของปีนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.90% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนั้น
กระทรวงพาณิชย์ ยังคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะติดลบต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ และยังอยู่ในช่วงคาดการณ์ทั้งปีนี้ลดลง 0.2% ถึงลดลง 1.0% ขณะที่ปี
2559 คาดว่าจะกลับมาบวก 1-2% ค่าเงินบาทในระหว่างสัปดาห์ค่อนข้างผันผวน โดย ณ สิ้นสัปดาห์นเี้ งินบาทปิดที่ 35.79 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของเฟด ก่อนทีจ่ ะฟื้นตัวกลับขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ แต่ในช่วงปลายสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทก็ได้ปรับตัวอ่อนค่าลงไปอีกครั้งหลังจาก
ประธานเฟดส่งสัญญาณเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในเดือนธันวาคม 2558
กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์จะเปลี่ยนจากที่เก็บภาษีตาม
ความจุกระบอกสูบ ไปเป็นการเก็บภาษีตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งจะมีผลให้การเสียภาษีรถยนต์ใหม่มีทั้งปรับลดลง
เท่าเดิม และปรับเพิ่มขึ้น โดยรถยนต์ที่มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถยนต์กระบะและรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ ทั้งนี้การปรับโครงสร้างการ
จัดเก็บภาษีรถยนต์ครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐมากขึ้นจาก
กลุ่มรถยนต์ที่มูลค่าสูง โดยที่ภาระภาษีของรถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรถยนต์อีโคคาร์ จะยังเท่าเดิม ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 74.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่
73.4 เนื่องจากผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ นอกจากนั้นยังมองปัจจัยบวกจากที่
กระทรวงการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสโตได้ 3% ในปีนี้
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมฯ เดือนนี้
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร และประกาศขยายระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560
 IMF มีมติอนุมัติให้นาสกุลเงินหยวนเข้าสู่ตะกร้าสกุลเงิน SDR (Special Drawing Right) ในเดือนตุลาคม 2559
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดที่มีต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ร่วมของสภาคองเกรสสหรัฐว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมฯ เดือนนี้ โดยได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่น
ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานลดต่าลง และอัตราเงินเฟ้อกาลังปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ 2% ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายของ Fed พร้อมระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ทั้งนี้ Fed จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 15-16 ธ.ค. ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร และประกาศขยายระยะเวลาในการซื้อ
พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 จากเดิมที่มีกาหนดสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2559 พร้อมระบุ
ว่า ECB จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรออกไปอีกถ้าหากมีความจาเป็น พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัว
ของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ สู่ระดับ 1.5% จากเดิมอยู่ที่ 1.4% และในปี 2016 และ 2017 จะขยายตัว 1.7% และ 1.9% ตามลาดับ จากเดิมที่
1.7% และ 1.8% ขณะเดียวกัน ECB ได้คงตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในยูโรโซนในปีนี้ที่ระดับ 0.1% ขณะที่ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 2016 สู่
ระดับ 1.0% จากเดิมที่ 1.1% คณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีมติอนุมัติให้นาสกุลเงินหยวนเข้าสู่ตะกร้าสกุล
เงิน SDR (Special Drawing Right) ของ IMF โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมปีหน้า ส่งผลให้หยวนได้รับการปรับยกสถานะในเวทีการเงิน
โลก เทียบเท่ากับดอลลาร์ ปอนด์ ยูโร และเยนที่ได้รับอนุมัติให้รวมไว้ในตะกร้า SDR ไปก่อนหน้านี้ ส่วนราคาน้ามันดิบในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีแนวโน้มผันผวนและปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ามันดิบราย
ใหญ่ในกลุ่มประเทศโอเปก (OPEC) มีแนวโน้มที่จะปรับลดกาลังการผลิตน้ามันดิบของตนลงประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้า ประกอบกับ
สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลาย และมีแนวโน้มที่จะบานปลาย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพยุงราคาน้ามันดิบในขณะนี้ แต่
อย่างไรก็ดี ภาวะอุปทานน้ามันดิบที่ล้นตลาดก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ามันดิบอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-11 ธันวาคม 2558)
 การประกาศตัวเลขจีดีพีของกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ประจาไตรมาสที่ 3/2558 (ประมาณการครั้งที่ 2)
 การประกาศตัวเลขดัชนีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรัฐฯ ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2558 จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
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