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การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร้ังแรกของปี 2558 (28 มกราคม 2558) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง 
เห็นชอบให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ร้อยละ 2 โดยคณะกรรมการเสียงข้างน้อย 2 เสียงเห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงร้อยละ 0.25 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติม เนื่องจากมีปัจจัยเส่ียงจากเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลกเพิ่มขึ้น การคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามที่ส านักเศรษฐกิจหลายส านักคาดการณ์และถือเป็นนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนเพียงพอต่อการ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยคาดว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2 อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 
หากไม่มีสถานการณ์การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศในระดับที่รุนแรงมากนัก เนื่องจากในปัจจุบันระดับราคาน้ ามันในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงตามราคาพลังงานที่ลดลง อีกทั้งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไม่
เพิ่มความเส่ียงต่อเสถียรภาพการเงิน ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่องเป็นเวลานานและตลาดการเงินโลกมี
แนวโน้มผันผวนมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออกของไทยเดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่า 18,790 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ยอดส่งออกของไทยตลอดทั้งปี 2557 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.41 
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากปี 2556 ที่การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 0.32 สาเหตุที่การส่งออกเดือนธันวาคม 2557 ขยายตัว
เป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.8 โดยเฉพาะข้าวและน้ าตาลทรายที่ปริมาณส่งออกขยายตัวร้อยละ 113 และ124 
ตามล าดับ แต่ในแง่ราคาลดลงร้อยละ 18 และ 9.2 ตามล าดับ อีกทั้งการส่งออกในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยังขยายตัวร้อยละ 4.5 จากการ
ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นต้น ขณะที่ภาพรวมการส่งออก
ในช่วง 12 เดือนของปี 2557 สินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 2.5 ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.1 ส าหรับการส่งออกในปี 2558 
น่าจะกลับมาขยายตัวได้จากการที่เศรษฐกิจโลกในภาพรวมน่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กรมการค้าต่างประเทศเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และข้าวสารหอมมะลิในสต็อก
รัฐบาลแบบยกคลังปริมาณรวม 999,763.61 ตัน จากทั้งหมด 168 คลัง มูลค่ารวม 11,680 ล้านบาท มีผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อ
ร่วม 100 ราย ทั้งโรงสี และผู้ส่งออก แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการข้าวอยู่มาก 
เพราะขณะนี้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยยังไม่ออก โดยในจ านวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินั้นมีการยื่นซองเสนอซื้อสูงสุดถึง 60 ซอง หรือ
เสนอซื้อใน 60 คลัง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประมูลแบบยกคลังครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการระบายข้าวได้ในปริมาณมาก เพราะความต้องการข้าว
เก่ายังมีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปัจจุบันความต้องการข้าวโลกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับผลผลิตข้าวปีนี้จะมีแนวโน้มลดลง 
รวมทั้งประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ ก็มีปริมาณข้าวไม่มากนัก ย่อมเป็นโอกาสดีของการระบายข้าวในสต๊อก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีลูกค้า
ต่างประเทศหลายรายสนใจซื้อข้าวไทยและอยู่ระหว่างการเจรจา เช่นจีนที่ท าเอ็มโอยูซื้อข้าวไทย 2 ล้านตัน และฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูล
น าเข้าข้าวในเร็วๆ นี้ 

 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 กนง. เสียงแตก คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2% ตามคาด 

 พาณิชย์เผยส่งออก ธ.ค. เพิ่ม 1.9% ส่งผลส่งออกทั้งปี 57 ลดลง 0.41% 

 ชิงประมูลข้าวรัฐลา้นตัน ผู้สนใจแห่ประมูลร่วม 100 ราย ชี้ปีทองเทสต็อก 

 
 

 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 26-30 มกราคม 2558 ปีที่ 4 ฉบับที่ 135 ประจ าวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558 

 พฤษภาคม 2557 
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เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีความผันผวนเนื่องจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ สแตนดาร์ แอนด์ 
พัวร์ส (S&P) ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงสู่ระดับขยะเป็นการปรับลดต่ ากว่าอันดับการน่าลงทุน (investment 
grade) เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ปรับลดลง และการคว่ าบาตรของชาติ
ตะวันตกต่อรัสเซีย รวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐฯ  ไตรมาส 4 /2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 ต่่า
กว่าไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวถึงร้อยละ 3.0 แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนเศรษฐกิจโลกจากดัชนีความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนเดือนมกราคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 101.2 จากระดับ 
100.6 ในเดือนธันวาคม 2557 ถือเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 จากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE ของ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น
เป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันการปรับตัวเพิ่มขึ้นในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการบริโภคของภาคเอกชนที่ปรับตัว ดีขึ้นหลังจากที่
ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกชินโซะ อาเบะ  

ส าหรับราคาน้่ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 44.11 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล อยู่ในระดับต่่ากว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 หลังบริษัทน้ ามันในสหรัฐฯ ประกาศลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส ารวจและผลิตน้ ามันดิบ รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามตลาดยังคงกังวล
เกี่ยวกับอุปทานน้ ามันที่ยังล้นตลาด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (2-6 กุมภาพันธ์ 2558)        

 กระทรวงพาณชิย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และดัชนีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ประจ าเดือน
มกราคม 2558 

 IFO เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกในเขตยูโรโซน 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือนมกราคม 
 

 S&P ปรับลดเครดิตรัสเซียสู่ระดับขยะ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สหรัฐฯไตรมาส 4/2557 คร้ังที1่ ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 

 ความเชื่อมั่นยูโรโซนเดือน ม.ค. 58 ปรับตัวสูงสุดต้ังแต่ มี.ค. 57 

 ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นเดือน ธ.ค. 57 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน 

 ราคาน้ ามันปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่คงอยู่ต่ ากว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ที่ 4 
 

 
 


