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ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคเดือนเมษายน 
2558 อยู่ทีร่ะดบั 76.6 ลดลงจากเดือนมีนาคมทีร่ะดบั 77.7 และต า่สดุในรอบ 10 เดือน นับตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2557 และเป็น
การปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่4 โดยดชันีความเชื่อม ัน่ปรบัตวัลดลงทุกรายการทัง้ดชันีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจโดยรวม
เดอืนเมษายนอยู่ทีร่ะดบั 66.0 ลดลงจากเดอืนมนีาคมซึง่อยู่ที ่67.1 ดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกาสในการหางานเท่ากบั 71.2  ลดลง
จาก 72.0 ดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัรายได้ในอนาคตเท่ากบั 92.7 ลดลงจาก 94.0 อนัเป็นผลจากผู้บริโภคมีความกงัวลต่อความไม่
แน่นอนของการฟ้ืนตวัเศรษฐกจิโลกและไทย ราคาพชืผลการเกษตรขา้วและยางพาราอยู่ในระดบัต ่า  ส่งผลก าลงัซือ้โดยรวมยงัไม่ปรบัตวั
ดขีึน้ ค่าเงินบาทอ่อนค่าทีส่ดุในรอบ 5 ปี โดย ณ ส้ินสปัดาห์ (8 พฤษภาคม 2558) อยู่ที ่33.52 บาทต่อดอลลารส์หรฐั หลงัมติ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรบัลดอตัราดอกเบี้ยในสปัดาหก่์อนและประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มการอ่อนค่าลงต่อเน่ือง และกนง.มแีนวโน้มลดอตัราดอกเบี้ยอกีในการประชุมครัง้ต่อไปหากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ
ยงัไม่ฟ้ืนตวั โดยคาดว่าค่าเงินบาทอาจอ่อนค่าลงไปถึงระดบั 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ณ ฮ่องกง รายงานว่าฮ่องกงมีการน าเข้าข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ทัง้ส้ิน 80,400 ตัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.75 โดยการ
ส่งออกข้าวของไทยไปยงัฮ่องกงมีจ านวนทัง้ส้ิน 49,900 ตนั ส่งผลให้ไทยมีสดัส่วนการส่งออกข้าวไปยงัฮ่องกงในช่วงไตรมาส
แรกสงูถึงรอ้ยละ 62.2 เพิม่ขึน้จาก 33,500 ตนั หรือร้อยละ 48 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน น าหน้าเวยีดนามที่สามารถส่งออกได้เพียง 
21,700 ตนั หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27 ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่สีดัส่วนอยู่ทีร่้อยละ 40 เน่ืองมาจากการที่ราคาข้าวหอม
มะลไิทยปรบัตวัลดลงและผู้น าเขา้ม ัน่ใจในคุณภาพของขา้วไทย เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหข้า้วไทยสามารถส่งออกไดเ้พิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง คอืการประชาสมัพนัธ์ขา้วไทยอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ว่าข้าวไทยและ
ผลติภณัฑจ์ากขา้วไทยเป็นสนิคา้ทีด่มีคุีณภาพเพื่อใหเ้กดิการบริโภคต่อเน่ืองเพิม่มากขึน้  
 คลงัจ่อชงแพก็เกจกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอนายกรฐัมนตร ีเน้นดแูลเกษตรกร ธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจท่องเทีย่ว ที ่
ได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากทีส่ดุ โดยจะช่วยสนิเชื่อดอกต ่า ชีห้ากไดร้บัการดแูลเพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนส าคญัในการกระตุ้น
เศรษฐกจิ ขณะทีเ่ตรียมออกพนัธบตัรออมทรัพย ์4 พนัลา้นบาท ชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2558 ดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 3 อายุ 3 ปี 
ซึง่มาตรการทีก่ระทรวงการคลงัเตรียมออกมากระตุ้นเศรษฐกจิครัง้น้ียงัคงเป็นการอดัฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยผ่านการให้
สนิเชื่อดอกเบี้ยต ่าแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเอสเอม็อ ีซึง่เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างมาก 
ดงันัน้การไดร้บัสนิเชื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องและก่อใหเ้กดิการบริโภคและการลงทุนเพิม่ขึน้ท าใหม้เีมด็เงินหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ
เพิม่ขึน้ไปดว้ย ในขณะทีภ่าคการท่องเทีย่วยงัเป็นความหวงัของทัง้ภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามาช่วยฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศในปีน้ี 
ดงันัน้การเพิม่สทิธิลดหย่อนภาษีน่าจะเป็นแรงจูงใจใหเ้กดิการท่องเทีย่วในประเทศเพิม่ขึน้ 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค เม.ย. 58 ลดลง 4 เดือนต่อเน่ือง และต ่าสดุรอบ 10 เดือน 

 ค่าเงินบาทอ่อนสดุรอบ 5 ปี จากการปรบัลดอตัราดอกเบีย้สปัดาห์ก่อน 

 ข้าวไทยยึดตลาดฮ่องกงไตรมาสแรกไทยส่งออกข้าวสู่ฮ่องกงกว่ารอ้ยละ 60 

 คลงัชงแพก็เกจกระตุ้นเศรษฐกิจอุ้มเกษตรกรช่วยเอสเอ็มอี-ลดภาษีท่องเท่ียว 
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เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ปรบัตวัดขีึน้ เริ่มดว้ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียในปี
น้ีว่า เศรษฐกิจเอเชียในปี 2558 จะขยายตวัรอ้ยละ 5.6 โดย IMF กล่าวว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิญี่ปุ่นและอนิเดยี ซึ่งเป็นประเทศที่
มขีนาดเศรษฐกจิใหญ่อนัดบั 2 และ 3 ของภมูภิาคจะช่วยทดแทนการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
ส่วนคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ปรบัเพ่ิมคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในปีน้ีมาอยู่ท่ีร้อยละ 1.5 เพ่ิมขึ้น
จากเดิมรอ้ยละ 1.3 ทีเ่คยคาดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ทีผ่่านมา ผลจากมาตรการ QE ทีธ่นาคารกลางยุโรป (ECB) น ามาใช้ส่งผล
ในดา้นบวกต่อตลาดการเงิน โดยท าใหอ้ตัราดอกเบี้ยปรบัตวัลดลงและคาดว่าสินเชื่อจะฟ้ืนตัวขึ้น ส าหรับในปี 2559 คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ส าหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรฐัฯ
รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนเมษายน 2558 เพิม่ข้ึน 223,000 ต าแหน่ง สูงกว่าเดือนก่อนหน้าทีเ่พิม่ข้ึนเพียง 
85,000 ต าแหน่ง ขณะทีอ่ตัราการว่างงานลดลงต า่สงูในรอบ 7 ปี อยู่ทีร่อ้ยละ 5.4 

 ราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมามีราคาเฉลีย่อยู่ที ่65.28 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หลงั
ส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) รายงานปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงัของสหรัฐฯ ปรับลดลง 3.9 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที ่
487 ลา้นบาร์เรล ถือเป็นการปรบัลดลงทีม่ากทีสุ่ดนบัตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2557 ประกอบกบัสถานการณ์ความไม่สงบในเยเมนที่ยืดเยื้อ 
และการประทว้งปิดท่อขนส่งน ้ามนัดบิในลเิบีย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (11-15 พฤษภาคม 2558)        

 จีดพียีโูรโซน ไตรมาส 1/2558 
 
 

 IMF คาดว่าเศรษฐกิจเอเชียปีน้ี ขยายตวั 5.6% 

 EC ปรบัเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจยโูรโซนท่ี 1.5% 

 อตัราการว่างงานสหรฐัฯลดลงต ่าสดุในรอบ 7 ปี 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้ หลงัปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงัสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลง 
 

 
 


