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          กระทรวงพาณิชยเ์ผยการส่งออกเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 มีมูลค่า 17,230 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลงร้อยละ 6.14 
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถือเป็นการปรบัตวัลดลงมากที่สุดในรอบ 6 เดือน โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรและการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมปรบัตวัลดลงร้อยละ 12.5 และ 3.7 ตามล าดบั ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 
(มกราคม-กุมภาพนัธ์ ) 2558 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 4.82 เมื่อเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน และกระทรวงพาณิชยม์ ัน่ใจการส่งออกทัง้
ปีขยายตวัเป็นบวก จากสถานการณ์การส่งออกในช่วง 2 เดอืนแรกส่งสญัญาณใหเ้หน็ว่าการส่งออกในปีน้ียงัคงมคีวามเสี่ยงอยู่มากจาก
สถานการณ์เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัชา้กว่าทีค่าดส่งผลใหค้วามต้องการสินค้าลดลงอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงการแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อ
เทยีบกบัประเทศคู่คา้และประเทศคู่แข่งส่งผลใหส้นิคา้ไทยมรีาคาแพงขึน้ ส าหรับเป้าหมายการส่งออกตลอดทัง้ปีหากกระทรวงพาณิชย์
ต้องการใหก้ารส่งออกขยายตัวที่ร้อยละ 4 ตามเป้าหมายเดิม การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีจะต้องมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณเดือนละ 
20,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส ารวจความ
เชือ่มัน่ของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 อยู่ทีร่ะดบั 88.9 ลดลงจากระดบั 91.1 ในเดือนมกราคม ปรบัตวัลดลง
ติดต่อกนัเป็นเดือนที ่2 ขณะทีด่ชันีความเชื่อม ัน่ฯ คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าอยู่ทีร่ะดบั 99.2 ลดลงจากระดบั 100.4 ในเดอืนมกราคม 
และค่าดชันียงัลดลงต ่ากว่าระดบั 100 เป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดอืน สะทอ้นความเชื่อม ัน่ต่อการประกอบการในอนาคตอยู่ในระดบัที่ไม่ด ี
โดยค่าดชันีความเชื่อม ัน่ฯ ทัง้ในปจัจุบนัและคาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้า ทีป่รบัตวัลดลงเกดิจากการปรับตัวลดลงขององค์ประกอบยอด
ค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลติ ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ จากค่าดชันีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรม
ในเดอืนกุมภาพนัธ์ทีป่รบัตวัลดลงเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกจิในประเทศทีย่งัคงซมึตวัต่อเน่ือง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาดและค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเป็นส าคญั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
คาดการณ์การผลิตรถยนต์ปี 2558 ที ่2.15 ล้านคนั เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 14.36 แบ่งเป็นการส่งออก 1.2 ลา้นคนั และในประเทศ 9.5 แสน
คนั โดยยอดผลติรถยนต์เดอืนกุมภาพนัธ์ อยู่ที ่175,351 คนั เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ร้อยละ 2.79 ยอดส่งออกเดือน
กุมภาพนัธ์มกีารส่งออก 108,731 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.32 ซึง่การผลติและการส่งออกรถยนต์เป็นการปรบัตวัเพิม่ขึ้น 2 เดือนติดต่อกนั 
ขณะยอดขายในประเทศเดอืนกุมภาพนัธ์ มจี านวนทัง้สิน้ 63,948 คนั ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น
จากเดอืนมกราคม 2558 ร้อยละ 7.08 เป็นผลจากเศรษฐกจิในประเทศทีฟ้ื่นตวัชา้และราคาสนิคา้เกษตรตกต ่า การลงทุนของภาครัฐและ
เอกชนยงัชะลอตวั การเบิกจ่ายงบภาครฐัต ่ากว่าเป้าหมาย และความเขม้งวดในการใหส้นิเชื่อของสถาบนัการเงิน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยถึงสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที ่1/2558 หดตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 ซึง่ปจัจยัลบทีท่ าใหภ้าวะเศรษฐกจิการเกษตรหดตวัในไตรมาสน้ี ไดแ้ก่ ปญัหาภยัแลง้ที่ได้ขึ้นตัง้แต่ปลายปี 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ส่งออก ก.พ. ติดลบ 6.18% ลดลงมากสดุรอบ 6 เดือน เป้า 4% น่าจะได้แค่ฝัน 

 ดชันีเช่ือมัน่อุตสาหกรรม ก.พ. อยู่ท่ีระดบั 88.9 ลดลง 2 เดือนต่อเน่ือง  

 ยอดผลิตและส่งออกยานยนต์ ก.พ. เพ่ิมขึน้ 2 เดือนต่อเน่ือง คาดทัง้ปีทะล ุ2.15 ล้านคนั 

 สศก. เผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกหดตวั 1.5% คาดทัง้ปีหดตวัจากปัจจยัภยัแล้ง 

 คลงัคลอดนาโนไฟแนนซเ์พ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรากหญ้าหว ัน่ก ากบัไม่ดีหน้ีครวัเรอืนพุ่ง 
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ช่วงวนัท่ี 23–27 มีนาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 143 ประจ าวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 
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2557 ต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ท าใหป้ริมาณน ้าในเขื่อนหลกัมน้ีอยส่งผลกระทบค่อนขา้งมากต่อการเพาะปลูกพืชหลาย
ชนิดในพืน้ทีลุ่่มน ้าเจ้าพระยาและลุ่มน ้าแม่กลอง โดยคาดการณ์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกจิการเกษตรปี 2558 ว่าจะหดตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 
-1.8 ถึง -0.8 โดยสาขาการผลติทีห่ดตวัลงไดแ้ก่สาขาพชืและสาขาบริการทางการเกษตร ซึง่หน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งจ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมนิสถานการณ์ภยัแลง้อย่างใกลช้ดิและต่อเน่ือง เพื่อหามาตรการบรรเทาความเดอืดร้อนใหแ้ก่เกษตรกร รวมทัง้การปรบั
แผนการผลติสนิคา้เกษตรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั คลงัเห็นชอบใบอนุญาตประกอบการนาโนไฟแนนซ์ 3 รายแรกรบั
ไลเซนส ์บริษทัเงินสดทนัใจ บริษทั ไทยเอซ แคปปิตอล และบริษทั แมคคาเล กรุ๊พ รอ รมว.คลงัลงนามสปัดาห์หน้า ด้าน SAWAD ถือ
เงินสดทนัใจ 100% เตรียมปล่อยกูล้กูคา้เดมิกว่า 2 แสนราย โดยการปล่อยกูข้องธุรกจินาโนไฟแนนซ์ถือเป็นอีกมาตรการหน่ึงที่ภาครัฐ
ต้องการน ามาใชเ้พื่อช่วยเพิม่โอกาสใหป้ระชาชนรากหญ้าหรือผู้ประกอบการรายย่อยมโีอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น เน่ืองจากเป็น
การกูย้มืโดยไม่ต้องมหีลกัทรพัยค์ า้ประกนัและอตัราดอกเบี้ยทีต่ ่ากว่าการกูน้อกระบบ แต่อย่างไรกต็ามมาตรการน้ีกถ็ือเป็นเพิ่มช่องทาง
ของการก่อหน้ีทีง่่ายขึน้ของกลุ่มผู้มรีายไดน้้อยหรือมรีายไดไ้ม่แน่นอนอย่างเกษตรกร พ่อคา้แม่คา้ในตลาด แทก็ซี ่ซึง่ภาครัฐควรมีระบบ
ติดตามถึงประสิทธิภาพการของการปล่อยเงินกู้ของบริษัทผู้ได้รับอนุญาตและการใช้เงินกู้ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รือไม่เพื่อป้องการปญัหาหน้ีสนิครวัเรือนทีจ่ะเพิม่ขึน้ 
 

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัดขีึน้ เริ่มดว้ยเศรษฐกิจจีน สถาบนัสงัคมศาสตรจ์ีน (CASS) คาดว่า จีดีพีใน
ไตรมาสแรกของจีนจะขยายตวัรอ้ยละ 6.85 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา และคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะ
กลบัมามเีสถียรภาพในไตรมาสที ่2/2558 ส่วนเศรษฐกจิยโูรโซน Markit Economics รายงานดชันี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยู
โรโซนในเดือนมีนาคม 2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 51.9 จากระดบั 51.0 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ถือเป็นระดบัสูงทีสุ่ด
ในรอบ 10 เดือน บ่งชีว่้ากจิกรรมภาคการผลติของยโูรโซนมกีารขยายตวัและเศรษฐกจิของยโูรโซนก าลงัฟ้ืนตัวดีขึ้น รวมถึงดชันีฝ่าย
จดัซ้ือ (PMI) เบื้องต้นส าหรบัภาคบริการของสหรฐัฯในเดือนมีนาคม 2558 ปรบัตวัข้ึนอยู่ทีร่ะดบั 58.6 จากระดบั 57.1 ในเดือน
กมุภาพนัธ์ ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 6 เดือน นบัตัง้แต่เดือนกนัยายนปีที่ผ่านมาซึ่งการเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค า
สัง่ซือ้ใหม่ 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่53.79 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากค่าเงินดอลลาร์ของสหรฐัฯ ที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้มีแรงซื้อกลบัเข้ามาในตลาดน ้ามนัเพิ่มขึ้น ประกอบกบั Schlumberger 
บริษทัผู้ใหบ้ริการดา้นการส ารวจและขุดเจาะน ้ามนัอนัดบั 1 ของโลก คาดการณ์ว่าราคาน ้ามนัดบิจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของปี 
2558 หลงับริษทัขุดเจาะน ้ามนัหลายแห่งปรบัลดงบประมาณในการขุดเจาะและผลติน ้ามนัลง นอกจากน้ีราคาน ้ามนัยงัไดร้บัแรงสนบัสนุน
จากเหตุการณ์สูร้บในเยเมนทีท่วคีวามรุนแรงขึน้หลงัซาอุดอิาระเบียไดป้ฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮตูี   
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (30 มีนาคม – 4 เมษายน 2558)        

 ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัฯเดือนมีนาคม 2558 

 ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของ อีย ูเดือนมีนาคม 2558 

 

อ่านต่อได้ท่ี : http://www.ryt9.com/s/iq24/2114256 

 

 จีนคาดเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2558 ขยายตวั 6.88% 

 ภาคการผลิตยโูรโซน มี.ค. 58 เพ่ิมขึน้สงูสดุในรอบ 10 เดือน 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการสหรฐัฯ มี.ค. 58 สงูสดุในรอบ 6 เดือน 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จากค่าเงินสหรฐัฯ ท่ีอ่อนค่าลง และเหตุการณ์สู้รบในเยเมน 
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