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กระทรวงพาณิชยเ์ผยยอดส่งออกเดือนมกราคม 2558 ปรบัตัวลดลงร้อยละ 3.46 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที ่
ผ่านมา โดยการส่งออกในเดอืนมกราคมมมีลูค่า 17,249 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ปรบัตวัลดลงถึงร้อยละ 13.0 ขณะทีก่ารส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมปรบัตวัเพิม่ขึน้ไดร้้อยละ 0.6  และเมื่อพจิารณาการส่งออกในรายตลาด
ในเดอืนมกราคม 2558 การส่งออกปรบัตวัลดลงในทุกตลาดทัง้ตลาดหลกั ตลาดศกัยภาพสูง และตลาดศกัยภาพรอง โดยการส่งออก
ปรบัตวัลดลงร้อยละ 2.1 3.9 และ5.6 ตามล าดบั ซึง่กระทรวงพาณิชยย์งัคงเป้าหมายการส่งออกในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 4 ตามเดิม 
การปรบัตวัลดลงของการส่งออกในเดอืนมกราคมเป็นสญัญาณใหห้ลายฝ่ายต้องกลบัมาใหค้วามส าคญักบัการส่งออกมากขึ้นอีกครัง้และ
เป็นสญัญาณใหเ้หน็ว่าสถานการณ์เศรษฐกจิโลกยงัคงมคีวามเสีย่งและความไม่แน่นอนอย่างต่อเน่ืองจากปีทีผ่่านมา สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการส ารวจดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2558 ดชันีความเชือ่มัน่อยู่ที ่
ระดบั 91.1 ลดลงจากระดบั 92.7 ในเดือนธนัวาคม 2557 ปรบัตวัลดลงเป็นคร ัง้แรกในรอบ 4 เดือน โดยค่าดชันีความเชื่อม ัน่ที่
ปรบัตวัลดลงจากองคป์ระกอบดา้นยอดค าสัง่ซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ขณะที่ดชันีความ
เชื่อม ัน่ฯ คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้า อยู่ทีร่ะดบั 100.4 ลดลงจาก 101.7 ในเดอืนธนัวาคม โดยค่าดชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ที่ปรับตัว
ลดลงจากองคป์ระกอบดา้นยอดค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลติ ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ พจิารณาได้
ว่าการปรบัตวัลดลงของค่าดชันีความเชื่อม ัน่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทัง้ในปจัจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าส่วนหน่ึงเป็น
ผลจากความกงัวลต่อการชะลอตวัของก าลงัซือ้ภายในประเทศ โดยเฉพาะก าลงัซือ้ในภาคเกษตรอนัเป็นผลมาจากการทีร่ะดบัราคาสินค้า
เกษตรตกต ่าอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ความผนัผวนของเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ส าคญั แนวโน้มการแขง็ค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบ
กบัประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งข ันของผู้ ประกอบการส่งออกไทย  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดผลิตรถยนต์ของไทยในเดือนมกราคม 2558 อยู่ที ่166,260 คนั เพิม่ข้ึนร้อยละ 
2.22 เน่ืองจากมคีวามต้องการจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง โดยยอดส่งออกรถยนต์ในเดอืนมกราคม 2558 อยู่ที ่92,440 คนั เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.09 ขณะทีย่อดขายรถยนต์ในประเทศเดอืนมกราคม 2558 อยู่ที ่59,669 คนั ลดลงร้อยละ 12.9 จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่าน
มา และลดลงร้อยละ 33.3 จากเดือนก่อนหน้า เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยงัไม่ฟ้ืนตัวและราคาสินค้าเกษตรยงัตกต ่า ส่งผลให ้       
ส.อ.ท.ไดป้รบัลดเป้าหมายยอดผลติรถยนต์ปี 2558 ลงเหลอื 2.15 ลา้นคนัจากเดมิอยู่ที ่2.2 ลา้นคนั และคาดว่ายอดขายในประเทศจะอยู่
ที ่9.5 แสนคนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 7 ในส่วนยอดส่งออกปีน้ีน่าจะอยู่ที ่1.2 ลา้นคนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 6 จากปีทีผ่่านมา  

ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยผลการส ารวจทศันคติพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนในช่วงวนัมาฆบูชา คาดเงินสะพดั 1,914.55 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 33.75 ต า่สดุในรอบ 5 ปี เป็นผลมาจากภาวะ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยฯ์ เผย ส่งออก ม.ค. 58 ลดลง 3.46% เหตุส่งออกเกษตรลดฮวบ มองส่งออกทัง้ปีเป้าเดิม 4% 

 ส.อ.ท. เผยเช่ือมัน่อุตฯ ม.ค. 58 ลดลงคร ัง้แรกในรอบ 4 เดือน  

 ส.อ.ท. เผยยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ ม.ค. 58 เพ่ิมขึน้ ขณะยอดขายในประเทศน่าเป็นห่วง 

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ เผยมาฆบูชาปีน้ีเงินสะพดัต ่าสดุในรอบ 5 ปี ลดลง 33.75% จากปีท่ีผ่านมา เหตุเศรษฐกิจชะลอ

ตวั และคนศรทัธาศาสนาลดลง 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ –1 มีนาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 139 ประจ าวนัท่ี 2 มีนาคม  2558 

 พฤษภาคม 2557 
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เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัท าใหป้ระชาชนระมดัระวงัการใชจ่้าย ประกอบกบัวนัมาฆบูชาปีน้ีไม่ไดเ้ป็นวนัหยุดยาวติดต่อกนัเหมอืนหลายปีที่
ผ่านมา ท าใหก้ารใชจ่้ายในการท าบุญและท่องเทีย่วลดลง โดยการใชจ่้ายเฉลีย่ต่อคนอยู่ที ่1,160 บาท และจากการสอบถามถึงทศันคติ
ต่อศาสนาในปจัจุบนัผู้ตอบสดัส่วนร้อยละ 45.8 เหน็ว่าศาสนามคีวามเสื่อมถอยและขาดศรทัธามากขึน้ ขณะทีย่ดึวตัถุนิยมและเป็นการ
พาณิชยม์สีดัส่วนร้อยละ 38.5  นอกจากน้ีคนส่วนใหญ่รกัษาศลีน้อยลงและเขา้ใจในเรื่องศาสนาที่ผิด 

 
 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัดขีึน้ จากดชันี PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ทีจ่ดัท า
โดย HSBC ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 50.1 จากระดบั 49.7 ในเดือนมกราคม เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครัง้แรกในรอบ 4 เดือน 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ส าหรบัภาคการผลิตของญีปุ่่ นลดลงสู่ระดบั 51.5 ในเดือนกุมภาพนัธ์ จาก 52.2 ในเดือน
มกราคม โดยดชันีน้ีอยู่ทีร่ะดบัสงูกว่า 50 เป็นเดอืนที ่9 ติดต่อกนั รวมถึงดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของ
สหรฐัฯเดือนกมุภาพนัธ์อยู่ทีร่ะดบั 54.3 เพิม่ข้ึนจากระดบั 53.9 ในเดือนมกราคม ซึ่งดชันีที่อยู่สูงกว่าระดบั 50 บ่งชี้ว่าภาคการ
ผลติของประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรฐัฯ ยงัคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยสาเหตุการปรับตัวเพิ่มขึ้นนัน้มาจากอุปสงค์ภายในประเทศ
ขยายตวั ด้านยโูรโซนรฐัมนตรคีลงัได้อนุมติัให้ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซออกไปอีก 4 เดือน ซึ่ง
ก่อนหน้าน้ีไดอ้นุมตัิแผนปฏิรูปเศรษฐกจิของรฐับาลกรีซไปแลว้เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยกรีซจะด าเนินแผนปฏิรูปเศรษฐกิจใน
เดอืนกรกฎาคมน้ี ซึง่มาตรการต่างๆ ประกอบดว้ย การปราบปรามการเลีย่งภาษี การจดัตัง้ระบบการจดัเกบ็ภาษีทีเ่ป็นธรรมยิ่งขึ้น การ
แกป้ญัหาการลกัลอบขนส่งเชื่อเพลงและยาสบู การปฏิรูปแรงงาน ซึง่แผนดงักล่าวท าใหต้ลาดคลายความกงัวลกบัการทีก่รีซจะต้องเผชญิ
กบัการผิดนดัช าระหน้ี รวมทัง้ดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนเดือนกุมภาพนัธ์ 
2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 102.1 จากระดบั 101.4 ในเดือนมกราคม สะทอ้นว่าภาคธุรกจิมคีวามเชื่อม ัน่ว่าเศรษฐกิจของยู
โรโซนจะปรบัตวัดขีึน้ 

ส าหรับราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมาและมีความผนัผวน โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่56.06 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากความกงัวลเรื่องอุปทานน ้ามนัทีย่งัคงลน้ตลาดอยู่ในขณะน้ี ล่าสุด EIA รายงานว่าปริมาณน ้ามนัดิบคง
คลงัของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 8.4 ลา้นบาร์เรล มาอยู่ที ่434.1 ลา้นบาร์เรล ถือเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 7 สปัดาห์ ประกอบกบัตัวแทน
ของกลุ่ม OPEC ออกมายนืยนัว่าจะไม่มกีารประชุมฉุกเฉินก่อนทีจ่ะมกีารประชุมในเดอืนมถุินายน 2558 เพื่อแก้ไขปญัหาราคาน ้ามนัที่
ตกต ่า  
 
 
 

 
 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  ( 2-6 มีนาคม 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขดชันีราคาผู้บริโภค(CPI) และดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนกมุภาพนัธ์ 
2558 

 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของอิตาลี ไตรมาสท่ี 4/2557 

 

 ดชันี PMI ภาคการผลิตจีนปรบัตวัเพ่ิมขึน้คร ัง้แรกในรอบ 4 เดือน 

 ดชันี PMI ภาคการผลิต ก.พ. 58 ของญ่ีปุ่ นอยู่ท่ีระดบัสงูกว่า 50 เป็นเดือนท่ี 9 ติดต่อกนั 

 ดชันี PMI ภาคการผลิต ก.พ. 58 ของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 ยโูรโซนอนุมติัขยายมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กรซีอีก 4 เดือน 

 ความเช่ือมัน่ยโูรโซนเดือน ก.พ. 58 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากอุปทานน ้ามนัดิบท่ีปรบัตวัเพ่ิมขึน้  
 

 
 


