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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลส ารวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนธันวาคม 2557 
อยู่ที่ระดับ 92.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 89.7 ในเดือนพฤศจิกายน สูงสุดในรอบ 14 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเป็น
การปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าดัชนีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบด้านยอดค าส่ังซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุน
ประกอบการ และผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีความเชื่อมั่นเป็นผลมาจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งผลให้
สถานการณ์ด้านการบริโภคมีความคึกคักมากขึ้น และการลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลกลดแรงกดดันด้านราคาและเพิ่มก าลังซื้อ 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อก าลังซื้อในประเทศที่หดตัว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคที่ยังไม่ชัดเจน และ
การที่สินค้าไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรปซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยยอดผลิตรถยนต์ในประเทศปี 2557 ทั้งสิ้น 1,880,007 คัน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 23.49 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ระดับ 2.1 ล้านคัน ปัจจัยส าคัมมาจากยอดจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลงโดยยอดจ าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศปี 2557 อยู่ที่ 881,832 คัน ลดลงร้อยละ 33.7 จากปี 2556 ขณะที่การส่งออกมีจ านวนทั้งสิ้น 1,122,154 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 
จากปี 2556 การปรับตัวลดลงของการผลิตรถยนต์ในปี 2557 เป็นผลมาจากยอดจ าหน่ายในประเทศที่ลดลงเป็นหลัก ประกอบกับ
เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐล่าช้า ราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมปรับตัวลดลง ในส่วนของการส่งออก
ขยายตัวในระดับต่ าเนื่องจากเศรษฐกิจออสเตรเลียและเอเชียที่ชะลอตัว ขณะที่มี่ปุ่นค่าเงินเยนอ่อนค่ามาก ส่งผลให้การน าเข้ ารถยนต์
จากไทยลดลง คาดว่าตลาดรถยนต์ในปี 2558 น่าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
น่าจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น  

กระทรวงพาณิชย์เผยสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยปี 2557 อยู่ที่ 10.8 ล้านตัน มูลค่า 5,372 ล้านเหรียมสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 64 และ 22 ตามล าดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือเป็นปริมาณส่งออกข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลจากภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันเร่งระบายข้าวตามฤดูการผลิตและข้าวในสต๊อกของรัฐบาลออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มก าลัง ซึ่งหากพิจ ารณาข้อมูลของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่ได้ประมาณการผลผลิตข้าวโลกในปี 2558 จะมีประมาณ 475.2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่อยู่ที่ระดับ 476.9 
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.3 ในขณะที่การบริโภคข้าวโลกจะมีประมาณ 482.9 ล้านตัน สูงกว่าผลผลิตข้าวโลก 7.7 ล้านตัน จึงคาดว่าการค้า
ข้าวโลกจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 41.92 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีประมาณ 41.88 ล้านตัน เนื่องจากประเทศผู้น าเข้า
หลายประเทศต้องการน าเข้าข้าวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีให้ไทยมีโอกาสระบายข้าวทั้งผลผลิตในปี 2557/58 และข้าวในสต๊อกรัฐบาลได้มาก
ขึ้น และคาดว่าไทยจะยังคงส่งออกข้าวมากที่สุดของโลกที่ประมาณ 10.0-11.0 ล้านตัน กรมการท่องเที่ยวประกาศตัวเลขจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนธันวาคม 2557 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ านวน 2.84 ล้านคนขยายตัวร้อยละ 11.76 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเดือนที่ 3 นับจากเดือนตุลาคม ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 
2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 24.78 ล้านคน ซึ่งต่ ากว่าที่ประมาณการณ์ไว้ประมาณ 2 แสนคน และหดตัวลงร้อยละ 6.66 จากปี 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 เชื่อมั่นอุตสาหกรรม ธ.ค. สูงสุดรอบ 14 เดือน 

 ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถปี 57 ทั้งสิ้น 1.88 ลา้นคัน ต่ าเป้าเหตุยอดขายในประเทศต่ า  

 ไทยแชมป์ส่งออกข้าวโลก 57 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

 นักท่องเที่ยวต่างชาติ ธ.ค. 2.84 ล้านคน ขยายตัว 3 เดือนต่อเน่ือง 
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2556 ซึ่งเป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีการหดตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยหดตัวร้อยละ 
8.48 ทั้งนี้มีการตั่งเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้ว่าในปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประมาณ 29 ล้าน
คน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ 1.4 ล้านล้านบาท  
 
 

 

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปีนี้ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.8 เมื่อเดือนตุลาคม 2557 รวมทั้งปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 
2559 ลงมาอยู่ที่ 3.7 เนื่องจากเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว พร้อมกันนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะ
ขยายตัวได้ดีขึ้นในปีนี้ โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มจะ
ฟื้นตัวขึ้นหลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศใช้มาตรการ QE ด้วยการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินจากภาครัฐและเอกชน
เดือนละ 60,000 ล้านยูโร โดยเร่ิมต้นมีนาคม 2558 และสิ้นสุดกันยายน 2559 พร้อมประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อย
ละ 0.05 ต่อไป ซึ่งนั่นหมายความว่า ECB จะอัดฉีดเงินเข้าระบบอย่างน้อย 1.1 ล้านล้านยูโร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนและแก้ปัมหา
ภาวะเงินฝืดหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ -0.2 ส่วนเศรษฐกิจจีนส่งสัมมาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน เมื่อ
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าจีดีพีในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นการ
ขยายตัวต่ ากว่าเป้าหมายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2542 และขยายตัวต่ าสุดในรอบ 24 ปี (ตั้งแต่ปี 2533) เป็นผลมาจากการปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากขึ้น การชะลอตัวของภาคที่อยู่อาศัย และอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวลง ซึ่งจากปัมหา
ดังกล่าวส่งผลให้ IMF ปรับลดอัตราการขยายตัวของจีนในปี 2558 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.8 

ส าหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์นี้ได้รับแรงกดดันจากการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2558 ของ IMF และอุปทานน้ ามันที่
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งจากกลุ่ม OPEC อย่างอิรักและซาอุดิอาระเบีย และกลุ่ม Non-OPEC อย่างสหรัฐฯ ล่าสุด EIA รายงานว่าปริมาณ
น้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.1 ล้านบาร์เรล มากสุดในรอบ 14 ปี ส่งผลให้ราคาน้ ามันเฉลี่ยสัปดาห์น้ีอยู่ที่ 44.07 
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 

 ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2558 และ ปี 2559 
 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
World 5.1 4.0 3.1 3.0 3.3 3.5 3.7 
   US 2.4 1.8 2.8 1.9 2.4 3.6 3.3 
   Euro zone 2.0 1.4 -0.7 -0.4 0.8 1.2 1.4 
   Japan 4.5 -0.6 1.4 1.7 0.1 0.6 0.8 
   China 10.4 9.3 7.7 7.7 7.4 6.8 6.3 
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (26-30 มกราคม 2558)        

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน คร้ังที่1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558  

 จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 4/2557 

 การเลือกตั้งของกรีซ 
 

 IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ อยู่ที่ 3.5% 

 ECB ประกาศใช้ QE  60,000 ล้านยูโรต่อเดือน พร้อมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม 

 จีดีพีจีนปี 57 ขยายตัวต่ าสุดในรอบ 24 ปี 

 ราคาน้ ามันต่ ากว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเน่ืองสัปดาห์ที่  3  จากอุปทานน้ ามันเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง  
 

 
 


