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  กระทรวงพาณิชยเ์ผยตวัเลขส่งออกกรกฎาคมมีมูลค่าการส่งออก 18,223 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 3.56 เป็น
การลดลงของมูลค่าการส่งออกต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่7 ส่งผลใหก้ารส่งออกในช่วง 7 เดอืนของปี 2558 มมีลูค่า 125,078 ล้านเหรียญ
สหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 4.66 โดยปจัจยัทีจ่ะส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยชะลอตวัเป็นผลมาจากเศรษฐกจิโลกและตลาดคู่คา้หลกัยงัคงชะลอ
ตวัส่งผลใหค้วามต้องการซือ้สนิคา้ลดลง ราคาน ้ามนัดบิตลาดโลกลดลงต่อเน่ือง โดยในเดอืนกรกรกฎาคมระดบัราคาน ้ามนัในตลาดโลก
ปรบัตวัลดลงถึงร้อยละ 46.8 และมแีนวโน้มลดลงต่อเน่ือง เช่นเดยีวกบัราคาสนิคา้เกษตรโลกทีป่รบัตวัลดลง รวมถึงการใช้มาตรการลด
ค่าเงินของประเทศคู่คา้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิและการส่งออก ซึง่แมใ้นระยะน้ีค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงแต่กย็งัอ่อนค่าลงในระดบัที่น้อยกว่ า
ประเทศอื่นๆ ส่งผลให้สินค้าไทยมีราคาสูงและแข่งขนัได้ยาก โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยนัการส่งออกปีน้ีติดลบร้อยละ 3 ตามเป้า 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงดชันีราคาสินค้าเกษตรและดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.33 และ 9.93 เมือ่เทียบกบัปีทีผ่่านมา โดยสนิคา้ทีม่รีาคาปรบัตวัลดลง ไดแ้ก่ ยางพารา สุกร ไก่เน้ือ และไข่
ไก่ ขณะทีส่นิคา้ทีป่ริมาณผลผลติลดลง ไดแ้ก่ ขา้วเปลอืกเจ้า สบัปะรดโรงงาน และปาลม์น ้ามนั โดยในเดอืนสงิหาคม 2558 สศก. คาดว่า
ดชันีราคาสนิคา้เกษตรจะปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา โดยเฉพาะยางพาราทีร่าคายงัคงลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็น
ประเทศผู้น าเขา้รายใหญ่ชะลอตวั และราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ส่วนดชันีผลผลิตในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะปรับตัว
เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา เน่ืองจากจะมผีลผลติล าไย มงัคุด และลองกองออกสู่ตลาด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลส ารวจดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ทีร่ะดบั 83.0 ต า่สุดในรอบ 6 ปี 2 
เดือน เน่ืองจากผู้ประกอบการกงัวลปญัหาการชะลอตวัเศรษฐกจิและการบริโภคภายในประเทศ รวมทัง้การหดตัวต่อเน่ืองของภาคการ
ส่งออกทีม่ผีลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก อกีทัง้หลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต่างปรับลดเป้าหมายการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิและการส่งออกในช่วงครึ่งหลงัปี 2558 ขณะทีค่วามเชื่อม ัน่ฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 101.2 เพิ่มขึ้นจาก
ระดบั 99.0 ในเดือนมิถุนายนเน่ืองจากผู้ประกอบการคาดหวงัว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศน่าจะปรับตัวดีขึ้นภายหลงัมีการ
ปรบัเปลีย่นทมีเศรษฐกจิ โดยเตรยีมเสนอทีมเศรษฐกิจใหม่ของรฐับาลให้เรง่แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้สงูข้ึน การแก้ปัญหา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อย่างเจาะลึก และการแก้ปัญหาภาคส่งออกทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหา
เศรษฐกิจโลกชะลอตวัโดยเรง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาการส่งออกหรอื “ทีมไทยแลนด”์ ทีม่ีนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมปรบัประมาณการยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศเหลือ 7.5-8 
แสนคนั จากเดิมทีค่าดไว้ที ่8.5 แสน ขณะทีย่อดส่งออกยงัคงเดิมที ่1.2 ล้านคนั ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์โดยรวมปีน้ีอยู่ที่
ประมาณ 1.95-2 ลา้นคนั โดยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศเดอืนกรกฎาคมลดลง 60,863 คนั ลดลงร้อยละ 12.5 จากช่วงเดยีวกบัปีก่อน 
ส่งผลใหย้อดขายรถยนต์ในช่วง 7 เดอืนแรก อยู่ที ่429,972 คนั ลดลงร้อยละ 15.8 จากช่วงเดียวกบัปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์
เศรษฐกจิในประเทศทีช่ะลอตวั รวมถึงการเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อของสถาบนัการเงิน ขณะทีย่อดส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ส่งออก ก.ค. หดตวั 3.56% ส่งผล 7 เดือนแรกหดตวั 4.66% พาณิชยม์ ัน่ใจทัง้ปีหดตวัไม่เกิน 3% 

 ดชันีราคา-ผลผลิตภาคการเกษตร ก.ค. ปรบัตวัลดลง  

 รมว.คลงัลยุกระตุ้นศก.สายฟ้าแลบกองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้ 0%-เรง่โครงการขนาดเลก็ 

 เช่ือมัน่อุตฯ ต ่าสดุรอบกว่า 6 ปี  แนะเรง่แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร SMEs และตัง้ทีมไทยแลนดเ์รง่แก้ส่งออก  
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ที ่102,359 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.52 จากช่วงเดยีวกบัปีก่อน ส่งผลให ้7 เดอืนแรกของปียอดส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปอยู่ที่ 678,432 คนั 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.86 เน่ืองจากการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่และการส่งออกรถอโีคคาร์ยงัเติบโตด ีคลงัเตรียมแพ็คเกจระยะสัน้ 5 หมืน่
ล้าน เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจระดบัรากหญ้า อดัฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ ยคาดว่าจะด าเนินการได้ภายใน 1 
เดือน เร่งโครงการลงทุนขนาดเล็ก โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่พร้อมเร่งรัดและผลกัดนัให้เกิดการลงทุนเร็วขึ้น ม ัน่ใจ 3 เดือนเห็นผล 
พร้อมสัง่ออกมาตรการให้สิทธิประโยชน์เพิ่ม อาทิ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เร่งก ารลงทุนเอกชน ซึ่ง
มาตรการดงักล่าวเป็นการเติมเมด็เงินเขา้มาสู่ระบบเศรษฐกจิหากสามารถท าไดต้ามเป้าหมาย น่าจะส่งผลใหเ้กดิการบริโภคและการจ้าง
งานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้รบัเหมาขนาดเลก็ และการส่งเสริมเอกชนท าบญัชเีล่มเดยีว และระบบช าระเงินผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่
จะมส่ีวนช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานใหก้บัภาคเอกชนและยงัช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย 
 
 

 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มดขีึน้ ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ รายงาน
ตวัเลขจีดีพีของสหรฐัฯ ในไตรมาส 2/2558 คร ัง้ที ่2 ขยายตวัรอ้ยละ 3.7 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สูงกว่าตัวเลขที่เคย
ประเมนิไวก่้อนหน้าทีร่้อยละ 3.2 เป็นผลจากการลงทุนทีเ่พิม่สงูขึน้และการใชจ่้ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีดชันีความเชือ่มัน่
ของผู้บริโภคสหรฐัฯ ทีจ่ดัท าโดยสถาบนั Conference Board ประจ าเดือนสิงหาคม 2558 ปรบัตัวเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 101.5 
จากระดบั 91.0 ในเดอืนกรกฎาคม 2558 สะทอ้นว่าผู้บริโภคมมีุมมองดา้นบวกเพิม่ขึน้เกีย่วกบัเศรษฐกจิสหรฐัฯ ขณะทีเ่ศรษฐกจิจีนดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นของจีนเดือนสิงหาคม 2558 ปรบัตัวลดลงอยู่ทีร่ะดบั 47.1 จากระดบั 47.8 ใน
เดอืนกรกฎาคม 2558 ถือเป็นการหดตวัมากสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง ซึ่งเพิ่มความกงัวลว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวอย่างรุนแรง ส่งผลให้
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรบัลดอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินกู้ ยืม 1 ปีลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ทีร่้อยละ 4.6 การปรับลด
อตัราดอกเบี้ยครัง้น้ีถือเป็นครัง้ที ่5 นบัตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายนปีทีผ่่านมา ขณะทีป่รบัลดอตัราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปีลงมาอยู่ที ่
รอ้ยละ 1.75 เช่นกนั รวมทัง้ปรบัลดอตัราการกนัส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงร้อยละ 0.50 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
และกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศทีอ่ยู่ในภาวะชะลอตวั 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา และลดลงเป็นสปัดาห์ที ่13 ติดต่อกนั โดยมีราคาเฉลีย่
อยู่ที ่43.14 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากอุปทานน ้ามนัดบิลน้ตลาดทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และความกงัวลเกี่ยวกบัเศรษฐกิจจีนที่มี
แนวโน้มชะลอตวัลง รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ของสหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (31 สิงหาคม- 4 กนัยายน 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงข่าวดชันีราคาผู้บริโภคประจ าเดอืนสงิหาคม 2558  
 อตัราการว่างงานของสหรฐัฯ และตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน 
 จีดพียีโูรโซน ไตรมาส 2/2558 

 
 

 
  

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 2/58 ขยายตวั 3.7% 

 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรฐัฯ ปรบัตวัสงูขึน้ในรอบ 7 เดือน 

 PMI ภาคการผลิตจีนหดตวัมากสดุในรอบ 6 ปีครึง่ 

 จีนประกาศลดอตัราดอกเบีย้เป็นคร ัง้ท่ี 5 ในรอบ 10 เดือน 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากอุปทานน ้ามนัดิบล้นตลาดท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ 
 

  


