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พาณิชย ์เผยการส่งออกไทยเดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลค่า 18,568 ล้านดอลลาร ์ลดลงร้อยละ 1  เทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหก้ารส่งออกในช่วง 11 เดอืนแรกของปี มมีลูค่า 209,188 ลา้นดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 0.42 โดยการส่งออก
สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเดอืนพฤศจิกายนปรบัตวัลดลงร้อยละ 8.5 ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 
2.7 โดยในเดอืนพฤศจิกายนการส่งออกปรบัตวัในทศิทางทีล่ดลงในแทบทุกตลาด ตลาดส่งออกตลาดหลกัลดลงร้อยละ 4.3 โดยญี่ปุ่น
ลดลงร้อยละ 10.7 สหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 5.2 ตลาดศกัยภาพสงูลดลงร้อยละ 0.2 โดยจีนลดลงร้อยละ 18.7 อินเดียลดลงร้อยละ 0.1
ตลาดศกัยภาพระดบัรองลดลงร้อยละ 0.6 โดยตะวนัออกกลางลดลงร้อยละ 7.5 กลุ่ม CIS (รวมรสัเซยี) ลดลงร้อยละ 14.6 ละตินอเมริกา
ลดลงร้อยละ 15.4 แอฟริกาลดลงร้อยละ 0.5 ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวร้อยละ 2.7 อาเซียนขยายตัวร้อยละ 9 ออสเตรเลีย
ขยายตวัร้อยละ 20.2 สาเหตุทีก่ารส่งออกปรบัตวัลดลงเป็นผลจากการส่งออกน ้ามนัทีม่มีูลค่าลดลงตามราคาน ้ามนัในตลาดโลกที่ลดลง 
และการส่งออกสนิคา้หลายรายการปรบัตวัลดลงโดยเฉพาะยางพารา ขณะทีเ่ศรษฐกจิญี่ปุ่นและยุโรปยงัคงเปราะบาง ซึง่หากการส่งออก
ในเดอืนธนัวาคมมมีลูค่าไม่ถึง 19,300 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ จะท าใหก้ารส่งออกทัง้ปี 2557 ติดลบ โดยกระทรวงพาณิชยย์งัคงเป้าส่งออก
ปีหน้า ขยายตวัร้อยละ 4 แมแ้นวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกยงัเป็นไปอย่างล่าช้าและการหมดสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (จีเอสพ)ี จากสหภาพยุโรปกต็าม ส านักงานเศรฐกกิจการเกฐรร (สศก.) เปิดเผยแนวโน้มเศรฐกกิจการเกฐรรปี 2558 
คาดว่าจะขยายรวัอยู่ในช่วงรอ้ยละ 2-3 โดยสาขาการผลติทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ สาขาพชืขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2-3.2 สาขา
ปศุสตัวข์ยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 ส าหรบัสาขาประมงคาดว่าจะกลบัมาขยายตวัเป็นบวกไดห้ลงัจากทีห่ดตวัต่อเน่ืองมา 2 ปี โดย
ขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 1-2 และสาขาป่าไมข้ยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 ส่วนสาขาบริการทางการเกษตรหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 
2-3 แต่อย่างไรกต็ามการผลติทางการเกษตรในปี 2558 ยงัมคีวามเสีย่งอย่างมากจากภาวะภยัแลง้ ซึง่เริ่มส่งสญัญาณตัง้แต่ปลายปี 2557 
ทีป่ริมาณน ้าในเขื่อนหลกัมน้ีอยและไม่เพยีงพอต่อการปลกูขา้วนาปรงั สภาอุรสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการ
ส ารวจดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุรสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ทีร่ะดบั 89.7 ปรบัรวัเพิม่ข้ึนจาก 87.5 ในเดือนรุลาคม 
จากการปรบัตวัเพิม่ขึน้องคป์ระกอบดา้นยอดค าสัง่ซือ้โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ ถือเป็นการ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ของค่าดชันีความเชื่อม ัน่ติดต่อกนัเป็นเดอืนที ่2 สะทอ้นถึงผู้ประกอบการมคีวามเชื่อม ัน่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดชันีความเชื่อม ัน่
คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าอยู่ทีร่ะดบั 106.1 เพิม่ขึน้จาก 105.6 ในเดอืนตุลาคม จากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ค่าดชันีความเชื่อม ัน่ในแทบทุก
องคป์ระกอบ โดยการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของค่าดชันีความเชื่อม ัน่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์อุตสาหกรรมแฟชัน่จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายปี รวมถึง
ผู้ประกอบการส่งออกมองว่าการส่งออกมทีศิทางดขีึน้ ประกอบกบัราคาน ้ามนัในประเทศทีป่รบัตวัลดลงต่อเน่ืองส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง  

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชย ์เผยส่งออก พ.ย. ลดลง 1% คงขยายตวัปีหน้า 4% 

 สศก. คาดภาวะเศรฐกกิจการเกฐรรปี 58 โร 2-3% 

 ส.อ.ท. เผยดชันีเชือ่มัน่อุรฯ พ.ย. อยู่ทีร่ะดบั 89.7 เพิม่ข้ึนจากเดือนทีผ่่านมา 
 ศนูยพ์ยากรณ์เศรฐกกิจและธรุกิจ เผยผลปีใหม่เงินสะพดั 1.17 แสนล้านบาท สดูสดุนับรัง้แร่ปี 2550  
 ส.อ.ท. ยอมรบัยอดขายรถยนร์ปี 57 ร า่ 9 แสนคนั เหรุเศรฐกกิจชะลอรวัและส้ินสดุโครงการรถคนัแรก 
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ศนูยพ์ยากรณ์เศรฐกกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เผยผลส ารวจความคิดเห็นปีใหม่เงินสะพดั 117,000 
ล้านบาท  เพิม่ขึ้นร้อยละ 5.1 จากปีที่ผ่านมา โดยพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนใหญ่ ร้อยละ 30 จะเป็นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 
รองลงมาเป็นการซือ้สนิคา้ฟุม่เฟือย ซือ้สนิคา้คงทน และการเลีย้งสงัสรรค ์ขณะที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ การเกิด
อุบตัิเหตุบนทอ้งถนน ปญัหาการจราจร ซึง่ในปีน้ีถือเป็นปีทีม่กีารใชจ่้ายมากทีสุ่ดนบัจากปี 2550 อนัเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่ช่วย
กระตุ้นการท่องเทีย่ว ทัง้การเพิม่วนัหยุดใหย้าวนานขึน้ การใหน้ าค่าใชจ่้ายจากการท่องเทีย่วมาลดหย่อนภาษี และการเร่งเบิกจ่ายเงินให้
ชาวนา ท าใหม้เีมด็เงินเขา้สู่ระบบมากขึน้ และการจดังานลดราคาสินค้าช่วงปีใหม่ของรัฐบาล ประกอบกบัราคาน ้ามนัที่ ปรับตัวลดลง
ต่อเน่ือง สภาอุรสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยอมรบัว่ายอดจ าหน่ายรถยนร์ภายในประเทศปี 2557 ไม่ถึง 9 แสนคนั
รามทีเ่คยรัง้เป้าหมายไว้ เน่ืองจากยอดจ าหน่ายในเดอืนพฤศจิกายนและแนวโน้มของเดอืนธนัวาคมปรบัตวัลดลงมากเมื่อเทียบกบัปีที่
ผ่านมา โดยเป็นผลจากโครงการรถคนัแรกหมดลงและแรงซือ้ของประชาชนทีล่ดต ่าตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั คาดปี 2558 ยอดขาย
รถยนต์ในประเทศจะเพิม่ขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 5-10 จากนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนที่จะมีเม็ด
เงินเขา้มาในระบบ และราคาน ้ามนัทีป่รบัลดลงกจ็ะมส่ีวนส าคญัทีท่ าใหผู้้บริโภคตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไดเ้พิม่ขึน้ อกีทัง้ค่ายรถยนต์มีการจัด
แคมเปญทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพิม่มากขึน้  
 
 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ยงัถูกขบัเคลื่อนโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นหลกั ที่ยงัมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเน่ืองส านักวิเคราะห์
เศรษฐกจิสหรฐัฯ ประกาศตวัเลขจีดีพีสหรกัฯ ไรรมาส 3/2557 คร ัง้ที ่3 ขยายรวัรอ้ยละ 5.0 เพิม่ขึน้จากทีเ่คยประกาศไวค้รัง้ทีส่องว่า
ขยายตวัร้อยละ 3.9 ถือเป็นการขยายตวัสงูทีสุ่ดในรอบ 11 ปี (ตัง้แต่ไตรมาส 3/2546) เป็นผลมาจากการจ้างงานทีด่ขีึน้ ซึง่ช่วยสนบัสนุน
การใชจ่้ายภาคครวัเรือน ประกอบกบัดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคสหรกัฯ ทีจ่ดัท าโดยรอยเรอรแ์ละมหาวิทยาลยัมิชิแกนเดือน
ธนัวาคม 2557 ปรบัรวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ที ่93.6 จากระดบั 88.8 ในเดอืนพฤศจิกายน ถือเป็นระดบัทีส่งูทีสุ่ดนบัตัง้แต่เดอืนมกราคม 2550 
ขณะทีเ่ศรษฐกจิญี่ปุ่นเขา้สู่ภาวะถดถอย หลงัจีดพีไีตรมาส 3/2557 หดตวัต่อเน่ือง 2 ไตรมาส ตัง้แต่เดอืนเมษายนถึงกนัยายน 2557 หรือ
ภายหลงัจากการขึน้ภาษีการบริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ส่งผลใหน้ายกรกัมนรรีของญีปุ่่ นเรียกร้องให้ภาคธุรกิจข้ึนค่าจ้าง
เพือ่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน ตามทีไ่ดม้กีารตกลงกนัไว ้โดยหวงัว่าการปรบัขึน้ค่าจ้างจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของ
เศรษฐกจิได ้

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีมีความผนัผวนและปรบัรวัเพิม่ข้ึนเลก็น้อย โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่57.16 เหรียญสหรกัฯ 
ร่อบารเ์รล หลงันกัลงทุนพากนัเขา้มาซือ้ขายท าก าไรในตลาดน ้ามนัอกีครัง้ รวมถึงตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ จีดีพี
ไตรมาส 3/2557 และดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภค อย่างไรกต็ามตลาดมคีวามกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ามนัที่ยงัล้นตลาด และการประกาศ
ของกลุ่ม OPEC ว่าจะไม่ลดก าลงัการผลติลงไม่ว่าราคาจะปรบัลดลงไปทีร่ะดบัใดกต็าม รวมถึงปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ ทีป่รบัตวั
เพิม่ขึน้ 7.3 ลา้นบาร์เรล สู่ระดบั 387 ลา้นบาร์เรล สวนทางกบัทีค่าดการณ์ไว ้ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (29 ธนัวาคม-2มกราคม 2557)        

 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรฐัฯ เดือนธนัวาคมจาก Conference Board 

 การใช้จ่ายภาคครวัเรอืนญ่ีปุ่ นเดือนพฤศจิกายน 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 3/57 ขยายตวัสงูสดุในรอบ 11 ปี 

 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรฐัฯ ธ.ค. ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุนับตัง้แต่ ม.ค. 50 

 นายกฯ ญ่ีปุ่ น วอนภาคธรุกิจขึน้ค่าจ้างหวงักระตุ้นเศรษฐกิจ 

 ราคาน ้ามนัมีความผนัผวน จากการซือ้ขายท าก าไรและอุปทานน ้ามนัท่ีล้นตลาด 

  

 
 


