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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ช่วงวันที่ 18-22 มกราคม 2559

ปีที่ 4 ฉบับที่ 186 ประจาวันที่ 25 มกราคม 2559
พฤษภาคม 2557








ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

เผยเงินคงคลัง ธ.ค. 3.86แสนล้าน
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4
ยอดขายตก! “ดัชนีมาม่า” ต่าสุดเป็นประวัติการณ์
ครม.ไฟเขียวรับซื้อยาง 45 บ./กก. เริ่ม 25 ม.ค.
สมคิดสั่งลุยส่งออกปีนี้โตร้อยละ 5 ต่อปี ยันไม่ลดเป้า
บลจ. กสิกรไทยคาดตลาดหลักทรัพย์ไทยปีนี้ผันผวนสูง

สศค. แถลงฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 59 (ต.ค. –ธ.ค. 58) ว่า รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลังทั้งสิ้น 579,473
ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจานวนทั้งสิ้น 890,922 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 265,303 ล้านบาท
ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธ.ค. 2558 ทั้งสิ้น 386,497 ล้านบาท ทั้งนี้ การดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ทา
ให้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นจากผล
การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในไตรมาสแรกที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่เงินคงคลังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาลใน
ระยะต่อไป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยผลการสารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. 58 ว่า อยู่ที่ระดับ 87.5 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากระดับ 85.8 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 เป็นผลมาจากโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การจัดกิจกรรมกระตุ้น
ยอดขายผ่านการลดภาษี การจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 58 และราคาน้ามันที่ลดลง ส่งผลดีต่อต้นทุนขนส่งของผู้ประกอบการ ดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 102.7 โดยปรับตัวลดลงจาก 104.4 ในเดือนพ.ย. จากความกังวลต่อกาลังซื้อในประเทศที่อาจลดลง
หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งการใช้จ่ายช่วงปลายปีที่ผ่านมา และอุตสาหกรรมที่จะชะลอตัว คือ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แฟชั่น
และเครื่องประดับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) เปิดเผยภาพรวมตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของไทย ช่วง 11 เดือนแรกของปี 58 ที่ผ่าน
มาว่า มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 57 หรือคิดเป็นมูลค่า 14,576 ล้านบาท ขยายตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
จากปี 57 ที่ขยายตัวร้อยละ 1 เมื่อเทียบปี 56 ซึ่งถือเป็นการขยายตัวต่าที่สุดในรอบ 44 ปี นับตั้งแต่มีบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศ เนื่องจาก
ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของมาม่า มีกาลังซื้อลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า
ปัญหาภัยแล้ง จึงหันไปบริโภคสินค้าประเภทอื่นที่มีราคาถูกกว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในราคา 45
บาทต่อกิโลกรัม จานวน 1 แสนตัน โดยใช้วงเงิน 4,500 ล้านบาท พร้อมอนุมัติงบกลางไว้อีกกว่า 60,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ โดยจะเริ่มรับซื้อในวั นที่ 25 ม.ค. นี้ และรับซื้อยางทุกประเภทจากเกษตรกรทั่วประเทศ โดยให้การยางแห่งประเทศไทยไป
ดาเนินการ ทั้งนี้ในภาพรวมของการแก้ไขปัญหานั้น ต้องมีการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องยางพารา ต้องลดพื้นที่การปลูกยาง และสร้างกลไกใ ห้
เกิดการแข่งขันขึ้นในตลาดยางให้มีมากขึ้น รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ผอ. สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) โดย
ยืนยันที่จะกาหนดเป้าหมายการส่งออกของไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 5 ต่อปี แม้จะยอมรับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้อาจจะยังเติบโตได้ไม่ดี
นัก ทาให้คู่ค้ากาลังซื้ออ่อนลง โดยล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 3.4
บลจ.กสิกรไทย คาดตลาดหลักทรัพย์ไทยมีแนวโน้มผันผวนสูงมากจากเศรษฐกิจของประเทศมหาอานาจเป็นหลัก โดยคาดว่าหลักทรัพย์กลุ่ม
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ท่องเที่ยวและก่อสร้างมีแนวโน้มสดใส ด้วยอานิสงส์ของมาตรการกระตุน้ การบริโภคในประเทศของรัฐ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะเป็นปัจจัยบวกประคับประคองดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทย ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานมีแนวโน้มตกต่าตามแนวโน้ม
ราคาน้ามันในตลาดโลก ทั้งนี้ คาดว่า ณ สิ้นปี 59 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยจะอยู่ในช่วง 1,400 - 1,450 จุด

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา





การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐในเดือนธันวาคมปรับตัวลง 0.4%
ดัชนีความเชื่อมัน่ เบื้องต้นของผูบ้ ริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ระดับ 0.05% ซึ่งเป็นระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์
เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% ในปี 2558

เฟด รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนธ.ค.ปรับตัวลง 0.4% โดยเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนอัตราการใช้
กาลังการผลิตในเดือนธ.ค.ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 76.5% ซึ่งเป็นระดับต่าที่สุดในรอบ 2 ปี และต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 76.8% ดัชนี
ภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) ในเดือนม.ค. ลดลงสู่ระดับ -19.4 จากระดับ -6.2 ในเดือนธ.ค. 2558 ยอดค้าปลีกในเดือนธ.ค. ลดลง
0.1% (m-o-m) สู่ระดับ 4.481 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากที่เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ย. มหาวิทยาลัยมิชิแกนรายงานดัชนีความเชื่อมั่น
เบื้องต้นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 93.3 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่
เดือนมิ.ย. 58 ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) ในเดือนธันวาคมลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและ
พลังงาน เพิ่มขึ้น 0.1% ผลการประชุมกาหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ระดับ 0.05% ซึ่งเป็น
ระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ -0.3% เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์นาเงินไป
ปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจ แทนที่จะนามาพักไว้ที่ ECB สานักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% ในปี 58 ชะลอลงจากที่
ขยายตัว 7.3% ในปี 57 โดยมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงอีกในปีนี้ ซึ่งทาให้ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ลงอีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดสัดส่วนการกันสารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR)

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 มกราคม 2559)








ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจเดือนพ.ย. ของญี่ปุ่น
ดัชนีการผลิตเดือนม.ค. ของสหรัฐ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. ของญี่ปุ่น
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นเดือนม.ค. ของสหรัฐ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือนม.ค. ของสหรัฐ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี
ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. ของญี่ปุ่น
ประมาณการณ์ GDP ไตรมาสที่ 4 ปี 58 ของสหรัฐ
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