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  กระทรวงพาณิชยเ์ผยตวัเลขการส่งออกเดือนมิถนุายน 2558 มีมูลค่า 18,161 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ปรบัตัวลดลงร้อย
ละ 7.87 ซึง่เป็นการติดลบต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่6 และปรบัตวัลดลงมากทีส่ดุในรอบ 3 ปี 6 เดือน นับจากเดือนธันวาคม 2554 ที่
การส่งออกปรบัตวัลดลงร้อยละ 8.15 ส่งผลใหก้ารส่งออกในช่วง 6 เดอืนแรกกของปี 2558 (มกราคม-มิถุนายน) มีมูลค่า 106,855 ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลงร้อยละ 4.84 โดยสาเหตุทีท่ าใหก้ารส่งออกในเดอืนมถุินายนลดลงเน่ืองจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ปรบัตวัลดลงร้อยละ 7.7 โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอนัดบัหน่ึงของไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 
19.1 จากการลดลงของการส่งออกรถกระบะทีป่รบัตวัลดลงร้อยละ 48.3 จากการเปลีย่นรุ่นการผลติรถกระบะของผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ 
จากตวัเลขการส่งออก 6 เดอืนแรกของปี ส่งผลใหก้ระทรวงพาณิชยเ์ริ่มยอมรบัว่าเป้าหมายการส่งออกทีค่าดการณ์ครัง้ก่อนทีจ่ะขยายตัว
ร้อยละ 1.2 น่าจะเป็นไปไดย้ากและอยู่ในระหว่างการทบทวนตวัเลขคาดการณ์ส่งออกในปีน้ีใหม่ หลงัจากที่หลายหน่วยงานได้ออกปรับ
ประมาณการณ์การส่งออกในปีน้ีไปอยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยกระทรวงพาณิชยค์าดว่าสถานการณ์การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลงัจะมี
ปริมาณค าสัง่ซือ้เขา้มามากขึน้ ประกอบกบัการกลบัเขา้สู่ภาวะปกติของการส่งออกยานยนต์ และแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่า จะช่วยให้
มลูค่าการส่งออกของไทยกลบัมาฟ้ืนตวัเป็นบวกไดใ้นช่วงไตรมาส 4 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยจากสถานการณ์ภยั
แล้งน่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวปีน้ีให้อยู่ทีป่ระมาณ 23 ล้านตนัข้าวเปลือก ซึง่เดมิ สศก. ไดพ้ยากรณ์ไวว่้าผลผลิตข้าวในปี 
2558 จะลดลงจากปีทีผ่่านมาจาก 36 ลา้นตนัขา้วเปลอืก เหลอืเพยีง 27 ลา้นตันข้าวเปลือก แต่ด้วยอิทธิพลจากภยัแล้งที่รุนแรงกว่าที่
คาดการณ์ รวมถงึผลกระทบจากการลดพืน้ทีป่ลกูและชะลอการปลกูน่าจะส่งผลใหป้รมิาณผลผลติขา้วลดลงไปอกี ซึง่หน่วยงานภาครฐัได้
มมีาตรการแกป้ญัหาภยัแก่เกษตรกร เช่น การใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นมาปลูกพชืใชน้ ้าน้อยแทน หรือจะเป็นการสร้างงานให้เกษตรกร
เพื่อใหเ้กษตรกรมรีายไดช้ดเชยรายไดท้ีห่ายไปจากการท านาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด เน่ืองจาก
ผลกระทบดงักล่าวไดส่้งผลต่อรายไดแ้ละความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึง่หากขยายวงกวา้งขึน้กอ็าจส่งผลต่อภาระหน้ีและหน้ีครัวเรือนใน
ระดบัประเทศต่อไป  
  ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ (31 กรกฎาคม 2558) อยู่ทีร่ะดบั 35.17 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ อ่อนค่าทีสุ่ดในรอบ 6 ปี 
และปรบัตวัอ่อนค่าลงจากสปัดาหก่์อนจากตวัเลขเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ปรบัตวัดขีึน้และมแีนวโน้มการปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยชดัเจนมาก
ขึน้ ผนวกกบัเศรษฐกจิในประเทศทีย่งัคงชะลอตวัต่อเน่ืองส่งผลใหห้ลายสถาบนัยงัคงปรบัลดอตัราการขยายตวัของประเทศอย่างต่อเน่ือง
และตวัเลขการส่งออกของประเทศไทยทีต่ิดลบต่อเน่ืองติดต่อกนั 6 เดือน บรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เปิดเผยผลด าเนินงานการค ้าประกนัสินเชือ่ผู้ประกอบการ SMEs ในรอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 2558 ว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมียอดค ้าประกนัสินเชือ่เป็นวงเงินค ้าประกนัสินเชือ่รวม 41,921 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 61 จากปี 
2557 ขณะทีม่ีผู้ใช้บริการค ้าประกนัสินเชือ่เท่ากบั 24,571 ราย เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 137 จากปี 2557 โดยในเดือนมีนาคม บสย.มียอด
ค า้ประกนัสนิเชื่อสงูสุดในรอบ 6 เดอืน ขณะทีใ่นเดอืนมถุินายนมจี านวนผู้ขอใชบ้ริการค า้ประกนัสนิเชื่อมากทีสุ่ดเป็นประวตัิการณ์ในรอบ 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยส่งออก มิ.ย. ติดลบ 7.87% ติดลบต่อเน่ือง 6 เดือน และปรบัตวัลดลงมากสดุรอบเกือบ 4 ปี  

 สศก. คาดผลผลิตข้าวปีน้ีลดลงเหลือ 23 ล้านต้น จากอิทธิพลภยัแล้ง  

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าสดุในรอบ 6 ปี หลงัสหรฐัฯ มีแนวโน้มขึน้อตัราดอกเบีย้ 

 บสย.เผยยอดค า้พุ่ง 6 เดือนเพ่ิมขึน้ 61% 
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24 ปีของ บสย. จากผลการด าเนินงานของ บสย. ในครึ่งปีแรกสะท้อนให้เห็นว่าแม้สภาวะเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ในช่วงซบเซาแต่
ผู้ประกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากขึน้จากการที ่บสย. เขา้มาเป็นตวักลาง ซึง่จะช่วยใหผู้้ประกอบการมเีมด็เงินในการเสริม
สภาพคล่องและหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ นอกจากน้ีในครึ่งปีหลงั บสย. มแีผนปรบัเป้าการค า้ประกนัเป็น 100,000 ล้านบาท 
ร่วมกบัธนาคารออมสนิ ไทยพาณิชย ์ทสิโก ้เพื่อเขา้ช่วยเหลอืผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายบายของภาครฐั  
 

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ตลาดมุ่งใหค้วามสนใจกบัการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FOMC) ซึง่ผลการประชุมสรุปว่า ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) มีมติให้คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่อ้ยละ 0-0.25 ต่อไป ขณะที่
ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ รายงานตวัเลขจีดีพีของสหรฐัฯ ในไตรมาส 2/2558 คร ัง้ที ่1 ขยายตวัร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถือเป็นการกลบัมาเติบโตอกีครัง้หลงัจากทีข่ยายตวัเพยีงร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรก ผลจากการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกบัเศรษฐกิจยูโรโซนดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence 
Index) ของยโูรโซนในเดือนกรกฎาคม 2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 104.0 จากระดบั 103.5 ในเดือนมิถุนายน 2558 หลงั
ตลาดคลายความกงัวลเกีย่วกบัปญัหาหน้ีสนิของกรีซ และคาดว่าสถานการณ์ในยโูรโซนน่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ด้านเศรษฐกิจจีนผล
ส ารวจขัน้ต้นภาคการผลิตของจีนในเดือนกรกฎาคม 2558 ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที ่48.2 จาก 49.4 ในเดือนมิถุนายน ถือเป็นระดบั
ต ่าสุดในรอบ 15 เดอืน 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่52.77 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 
หลงัตลาดมคีวามกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ามนัล้นตลาดจากการส่งออกน ้ามนัที่เพิ่มขึ้นของอิรัก และตัวเลขขุดเจาะน ้ามนัของสหรัฐฯ 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (3-7 สิงหาคม 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงข่าวดชันีราคาผู้บริโภคประจ าเดอืนกรกฎาคม 2558  
 การจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอตัราการว่างงานของสหรฐัฯ 

 
 

 
  

 

 

 Fed มีมติคงอตัราดอกเบีย้ไว้ท่ี 0-0.25%  

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 2/58 ขยายตวั 2.3% 

 ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจยโูรโซน ก.ค. ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อยู่ท่ีระดบั 104.0  

 ภาคการผลิตจีนเดือน ก.ค. 58 หดตวัต ่าสดุในรอบ 15 เดือน 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากความกงักลเก่ียวกบัอุปทานน ้ามนัล้นตลาด 


