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  ธนาคารแห่งประเทศไทยปรบัเปิดเผยผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร ัง้
ล่าสดุของปี 2558 ว่าอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีน้ีจะโตลดลงรอ้ยละ 0.8 จากคาดการณ์คร ัง้ก่อนขยายตัวร้อย
ละ 3.8 เหลือขยายตวัเพียงรอ้ยละ 3.0 ภายใต้สมมุติฐานอตัราเงินเฟ้อเงินเฟ้อทัว่ไปติดลบร้อยละ 0.5 จากเดมิเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.0 ส่วน
เงินเฟ้อพืน้ฐานเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.0 จากเดมิร้อยละ 1.2 และคาดการณ์ส่งออกปี 2558 ติดลบร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกจะ
ขยายตวัไดร้้อยละ 0.8 ขณะทีค่าดการณ์จีดพีปีี 2559 จะขยายตวัร้อยละ 4.1 เพิม่ขึน้จากคาดการณ์ครัง้ก่อนทีร่้อยละ 3.9 ซึง่การปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเน่ืองจากสถานการณ์ด้านการส่งออกที่ยงัมี
แนวโน้มลดลงต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัชา้ ส่งผลใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการณ์การส่งออกไปอยู่ใน
แดนลบหลงัจากทีค่าดการณ์ครัง้ก่อนการส่งออกยงัขยายตวัไดร้้อยละ 0.8 ส่วนการคาดการณ์เศรษฐกจิไทยในปี 2559 ขยายตัวในระดบั
ทีด่กีว่าคาดการณ์ครัง้ก่อนเน่ืองจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกคลีค่ลายไปในทศิทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกบัในปี 2558 กระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-15 มิถนุายน 2558) ไทยส่งออกข้าวแล้วประมาณ 3.9 
ล้านตนั โดยภาพรวมการส่งออกขา้วไทยในปี 2558 กระทรวงพาณิชยไ์ดต้ัง้เป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 10 ล้านตัน ส่วนการระบาย
ขา้วในสต็อกของรฐัในช่วงเดอืนสงิหาคม 2557-16 มถุินายน 2558 ว่าสามารถไดร้ะบายข้าวประมาณ 2.73 ล้านตัน มูลค่ากว่า 3 หมื่น
ลา้นบาท โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลงัการส่งออกขา้วจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เน่ืองจากตลาดข้าวทัง้ในประเทศและต่างประเทศยงัมีความ
ต้องการขา้วอย่างต่อเน่ือง เป็นผลมาจากผลผลติขา้วทัง้ในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปญัหาภยัแลง้ ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะมีผล
ต่อการผลติและการคา้ขา้วของโลกในครึ่งปีหลงั ทัง้น้ีกระทรวงพาณิชยค์าดว่าจะสามารถส่งออกขา้วได ้10 ลา้นตนัตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์อยู่ที ่33.66 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ปรบัตวัแขง็ค่าข้ึนจากสปัดาห์เลก็น้อย จากการประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐัฯ ถึงแมว่้าตวัเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม
ธนาคารกลางสหรฐัฯ ยงัคงคาดว่าจะคงอตัราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปี 2558 ส่งท าให้แนวโน้มค่าเงินบาทยงัคงทรงตัวในระดบัใกล้เคียง 
33.5 บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ ในระยะน้ี 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเผยยอดการจดัเก็บรายได้รฐับาลช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2558 อยู่ที ่1.36 ล้าน
ล้านบาท ต า่กว่าเป้าหมาย 9.33 หมืน่ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.4 สรรพากรครองแชมป์รายได้หด 8.7 หมื่นล้านบาท คาดทัง้ปีจะ
เกบ็ไดต้ ่ากว่าเป้าหมาย 1 แสนลา้นบาท แต่จะมีเงินที่ได้จากรัฐวิสาหกิจเข้ามาทดแทนได้ จากการหดตัวของการจัดเก็บรายได้ของ
ภาครฐัในทุกรายการภาษีส าคญัสะทอ้นใหว่้าเหน็ว่าภาวะเศรษฐกจิยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั ดงันัน้การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนทัง้จาก
โครงการลงทุนขนาดเลก็ทีม่กีารเร่งรดัเบิกจ่าย หรือมาตรการสนบัสนุนให ้SMEs มโีอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต ่า น่าจะเป็นปจัจยั
หลกัทีจ่ะเขา้มาช่วยกระตุ้นใหเ้กดิการบริโภคและการจ้างเพิม่ขึน้ ซึง่กจ็ะมผีลกลบัมาสู่การจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัในทา้ยทีสุ่ดดว้ย  

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ธปท. ปรบัลดคาดการณ์ GDP 58 โตแค่ 3% จากเดิม 3.8% คาดปี 59 โต 4.1%  

 พาณิชยเ์ผยส่งออกข้าว 6 เดือนแรก 3.9 ล้านตนั คาดทัง้ปีส่งออกตามเป้า 10 ล้านตนั 

 ค่าเงินบาทปรบัตวัแขง็ค่าขึน้เลก็น้อย จากการประกาศคงอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ 

 ผลจดัเก็บรายได้รฐั 8 เดือนแรกปีงบ 58 ต ่าเป้า 6.4% ตามคาดจากรายได้ภาษีส าคญัปรบัลดลงทุกรายการ 
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เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ระหว่าง
วนัที ่16-17 มถุินายน 2558 สรุปไดว่้าเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ขยายตวัปานกลางหลงัจากทีช่ะลอตวัลงในไตรมาสแรก การจ้างงาน การใช้
จ่ายภาคครวัเรือนและตลาดทีอ่ยู่อาศยัปรบัตวัดขีึน้ ขณะทีอ่ตัราเงินเฟ้อยงัคงต ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.0 ส่งผลใหธ้นาคารกลางสหรฐัฯ 
(Fed) มีมติคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่อ้ยละ 0-0.25 ต่อไป โดยยงัไม่ก าหนดระยะเวลาแน่ชดัว่าจะขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบาย
เมื่อใด พร้อมกนัน้ี Fed ได้ปรบัลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ในปีน้ีมาอยู่ทีร่ะหว่างร้อยละ 1.8-2.0 จากเดิม
ทีเ่คยคาดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนมนีาคมทีร่้อยละ 2.3-2.7 เช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิยโูรโซนส านักงานสถิติแห่งชาติยโุรป (Eurostat) รายงาน
การจ้างงานในยโูรโซนไตรมาส 1/2558 ปรบัตวัดีข้ึนมาอยู่ทีร่อ้ยละ 1.7 จากระดบัรอ้ยละ 1.8 ในไตรมาส 4/57  แสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกจิยโูรโซนมแีนวโน้มดขีึน้หลงัจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศใช้มาตรการ QE ซึ่งท าให้ความเชื่อม ัน่ของนักลงทุนและ
ผู้บริโภคปรบัตวัดขีึน้ ดา้นเศรษฐกิจจีนธนาคารกลางจีนรายงานดชันีความเชือ่มัน่ผู้ประกอบการธุรกิจจีนในไตรมาส 2/2558 
ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที ่58.3 จากระดบั 57.4 ในไตรมาส 1/2558 ผลจากภาวะเศรษฐกจิในประเทศทีก่ าลงัชะลอตวั 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่61.66 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัส่วนเกนิจากซาอุดอิาระเบีย และปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 870,000 
บาร์เรล รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้จากความกงัวลต่อปญัหาหน้ีสนิของกรีซ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (22-26 มิถนุายน 2558)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรมและยอดการผลติและส่งออกรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ เดอืนพฤษภาคม 2558  

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติ ของสหรฐัฯ 
 การเจรจาแกป้ญัหาหน้ีสนิของกรีซ หลงักรีซมกี าหนดช าระหน้ีกบั IMF ภายในสิน้เดอืนมถุินายนน้ี 

 
 

 
  

 

 

 Fed มีมติคงอตัราดอกเบีย้ไว้ท่ี 0-0.25% พรอ้มปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรฐัฯ 

 จ้างงานยโูรโซนไตรมาส 1/58 ปรบัตวัดีขึน้ อยู่ท่ี 1.7% 

 ความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการจีน ไตรมาส 2/58 ปรบัตวัลดลง 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัส่วนเกิน 
 


