Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 183 ประจาวันที่ 4 มกราคม 2559

ช่วงวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





ดัชนีอุตสาหกรรมหลุดเป้า
คลังเผยปีงบฯ 58 ขาดดุลการคลัง 7.47 หมื่นลบ.
พาณิชย์เผยการส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว โดยการส่งออกเดือนพฤศจิกายนหดตัวลงอีก 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ย.58 ลดลงจากปีก่อน 7.60%

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เผยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ไทยปี 2558 คาดเติบโต -0.5-0.5% ต่า
กว่าต้นปีทีคาดการณ์ไว้ทั้งปีโต 3-4% และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมคาดอยู่ที 0-1% ต่ากว่าเดิมทีคาดไว้
โต 2-3% เนืองจากการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนืองตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้่ามันลดลง ปัญหาภัยแล้ง และราคาสินค้าเกษตร
ตกต่า ท่าให้ก่าลังซื้อในประเทศชะลอลงตามไปด้วย ทั้งนี้คาดการณ์แนวโน้มในปี 2559 ว่า จีดีพีภาคอุตสาหกรรม จะขยายตัว 1.5–2.5%
ดัชนีเอ็มพีไอ เพิมขึ้น 2-3% และการใช้ก่าลังการผลิต คาดว่าจะอยู่ในระดับ 66-68% เนืองจากแนวโน้มการเติบโตด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี
2559 มีปัจจัยส่าคัญจากแรงขับเคลือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ กระทรวงคลัง เผยปีงบประมำณ 58 (ต.ค.57-ก.ย.58) ฐานะการคลัง
ภาคสาธารณะตามระบบ สศค. ขาดดุลการคลังทั้งสิ้น 74,736 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ GDP) โดยขาดดุลลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ทีแล้วร้อยละ 73.5 โดยภาคสาธารณะมีรายได้รวม 6,978,919 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีทีแล้ว 527,624 ล้านบาท หรือร้อยละ7.0
ส่าหรับด้านรายจ่ายภาคสาธารณะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,053,655 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีทีแล้ว 734,407 ล้านบาท หรือร้อยละ
9.4 กระทรวงพำณิชย์รำยงำนมูลค่ำกำรส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกำยนอยู่ที 17,166.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวต่อเนืองเป็นเดือนที 11 ที
7.4% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะทีการน่าเข้าหดตัวน้อยลงในเดือนพฤศจิกายนที 9.5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หรืออยู่ที 16,868.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การน่าเข้าทีปรับตัวลดลงมากกว่ามูลค่าการส่ง ออก ส่งผลให้ไทยยังคงเกินดุลการค้า
ติดต่อกันเป็นเดือนที 7 ที 298.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่าหรับการส่งออกปี 2559 ได้วางเป้าหมายการส่งออกไว้ที 5% โดยปัจจัยบวกต่อภาคการ
ส่งออกของไทยในปีหน้าจะมาจากการอ่อนค่าของเงินบาท ซึงจะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าทีเน้นการแข่งขันด้านราคา ประกอบกับการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการส่งออกไปยังตลาด CLMV ทีมีบทบาทต่อภาคการส่งออกของไทยเพิมขึ้นอย่างต่อเนือง โดยเศรษฐกิจประเทศ
CLMV ทีขยายตัวในระดับสูงจะช่วยสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศกลุ่มดังกล่าวและช่วยพยุงการส่งออกของไทยในปี 2559 สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึงวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรทีเกษตรกรขายได้ทีไร่นาเดือนพฤศจิกายน 2558
ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2557 ร้อยละ 7.60 ซึงลดลงในกลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร กลุ่มไม้ยืนต้น กลุ่มพืชน้่ามัน กลุ่มปศุสัตว์และประมง และ
เมือเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมทีผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.56 โดยสินค้าทีมีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส่าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ซึงมันส่าปะหลัง ราคาลดลงเนืองจากผลผลิตเริมออกสู่ตลาดมากขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนืองจาก
ผลผลิตยังคง ออกสู่ตลาดมากประกอบกับคุณภาพไม่ค่อยดี ยางพารา ราคาลดลงเนืองจากราคาน้่ามันดิบปรับตัวลดลง ส่วนสุกร ไก่เนื้อ และไข่
ไก่ ราคาลดลงเนืองจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง ส่าหรับสินค้าทีมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนืองจากผลผลิตออกสู่ตลาด
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด ส่าหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2558 เมือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน
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2557 พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 26.23 โดยสินค้าส่าคัญทีผลผลิตเพิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ และสินค้า
ส่าคัญทีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา และปาล์มน้่ามัน และหากเทียบกับเดือนตุลาคมทีผ่านมา พบว่าดัชนีผลผลิตเพิมขึ้น ร้อย ละ
68.44 สินค้าส่าคัญทีผลผลิตเพิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และสับปะรดโรงงาน และสินค้าส่าคัญทีผลผลิตลดลง ได้แก่
ปาล์มน้่ามัน และไข่ไก่

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





ญี่ปุ่นเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตัวลง 1%
IMF เตือนศก.โลกอาจขยายตัวต่ากว่าคาดปีหน้า เหตุเฟดขึ้นดอกเบี้ย,ศก.จีนชะลอตัว
ECB เผยสินเชื่อภาคเอกชนยูโรโซนขยายตัวต่อเนื่องในเดือนพ.ย.
คาดแนวโน้มราคาน้ามันดิบไตรมาสแรกปี 59 จะทรงตัวในระดับต่า

กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยในรายงานเบื้องต้นว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตัวลง
1% จากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตในโรงงานและเหมืองแร่อยู่ทีระดับ 97.8 เมือเทียบกับฐาน 100 ในปี 2553 ขณะทีดัชนีการส่งมอบสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตัวลง 2.5% แตะที 96.3 และดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังในภาคการผลิต เพิมขึ้น 0.4% สู่ระดับ 111.8 ผู้อำนวยกำร
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจทัวโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราทีน้อยกว่าการคาดการณ์ อันเนืองมาจากการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน อีกทั้งภาคการเงินในหลายประเทศยังคงอ่อนแอ และความ
เสียงด้านการเงินในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก่าลังเพิมขึ้น ซึงนับเป็นอีกหนึงในสาเหตุทีอาจท่าให้เศรษฐกิจโลกในปี 2559 มีแนวโน้มซบเซาลง
ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า การปล่อยกู้แก่ภาคเอกชนของยูโรโซนยังคงขยายตัวต่อเนืองในเดือนพ.ย. โดยยอดปล่อยกู้ให้แก่ครัวเรือน
เพิมขึ้น 1.4% ในเดือนพ.ย. หลังจากทีขยายตัว 1.2% ในเดือนต.ค. ขณะทียอดปล่อยกู้ให้บริษัทนอกภาคการเงินขยายตัว 0.9% หลังจากที
เพิมขึ้น 0.6% ในเดือนก่อนหน้า ส่าหรับปริมาณเงิน M3 ซึงเป็นมาตรวัดทีกว้างทีสุด ปรับตัวเพิมขึ้น 5.1% ในเดือนพ.ย. เทียบรายปี ชะลอตัวลง
จากระดับ 5.3% ในเดือนต.ค. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพลังงำน ประเมินทิศทางราคาน้่ามันในปี 2559 จะยังทรงตัวในระดับต่า โดยในไตรมาส 1 ราคา
น้่ามันต่ากว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนืองจากเป็นช่วงทีอิหร่านจะได้รับการผ่อนคลายมาตรการคว่าบาตรจากชาติตะวันตก ท่าให้สามารถ
ส่งออกน้่ามันดิบได้เพิมขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้่ามันทีล้นตลาดเพิมขึ้นอีก รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ เฟด ทีมีผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า
เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้่ามันปรับลดลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 มกราคม 2559)





ในหลายประเทศประกาศตัวเลขดัชนี PMI เช่น สหรัฐฯ จีน อียู เยอรมัน เป็นต้น
อียปู ระกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ
สหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงาน
เยอรมันประกาศตัวเลขอัตราการว่างงาน และผู้ขอรับสวัสดิการ
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