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  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชมุวนัที ่16 ก.ย. 58 มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้คงอตัราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ทีร่อ้ยละ 1.50 เนือ่งจากยงัมองว่าเศรษฐกิจไทยยงัชะลอตวั ยงัควรด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนต่อเนื่อง  
ซึง่อตัราดอกเบี้ยในระดบัปจัจุบนัถือว่าเหมาะสมต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย โดยทีป่ระชุมมมีุมมองว่าเศรษฐกจิจะไดร้ับผลด้านบวก
จากสถานการณ์ดา้นการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัในระดบัทีด่ ีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม กนง . ยงัคาดว่าปีน้ี
เศรษฐกจิไทยอาจจะเติบโตไดต้ ่ากว่าร้อยละ 3 จากผลกระทบปจัจัยภายนอกเป็นหลกั ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
เกีย่วกบัทศันะต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรฐับาล พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการพอใจนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรฐับาล โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้าน การปรบัปรุงเงื่อนไขการค า้ประกนั การเร่งเบิกจ่ายเงินโครงการไม่เกนิ 1 ลา้นบาท การลดภาษี
นิติบุคคลเหลอืร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 2 รอบบญัช ีและการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต ่าแก่เอสเอ็มอี ท ัง้น้ีส่วนใหญ่เชื่อว่ามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิทีอ่อกมาจะมส่ีวนกระตุ้นเศรษฐกจิใหข้ยายตวัไดเ้พิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามแม้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะพอใจกบัมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิดงักล่าว แต่กม็กีลุ่มตวัอย่างจ านวนมากทีไ่ม่ทราบว่ารฐับาลมนีโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกจิ จึงจ าเป็นที่ร ัฐบาลจะต้องมีการ
ประชาสมัพนัธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิใหท้ ัว่ถึงเพิม่มากขึน้ เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและการรบัรู้ของประชาชน อย่างไรก็ตามหาก
เมด็เงินกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลลงไปสู่ระบบไดร้วดเร็วภายใน 1 เดอืน คาดว่าจะมส่ีวนกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยในปีน้ีขยายตัวได้ที่
ระดบัร้อยละ 3 ไดอ้ย่างแน่นอน ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ (18 กนัยายน 2558) อยู่ที ่35.74 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ปรบัตัวแข็ง
ค่าข้ึนต่อเนือ่งจากสปัดาห์ก่อน อนัเป็นผลจากการประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศคงอตัราดอกเบี้ยตามที่หลายฝ่าย
คาดการณ์ไว ้ผนวกกบัการประกาศนโยบายทางเศรษฐกจิซึง่ส่งผลบวกต่อความเชื่อม ัน่ของประชาชนและนกัลงทุน เป็นอีกปจัจัยหน่ึงที่
ส่งผลใหค่้าเงินบาทปรบัตวัแขง็ค่าขึน้ในสปัดาหน้ี์ 
  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกปรบัตวัลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รฐัวิสาหกิจจีน 
(คอฟโก) ทีน่ าเข้าข้าวระงบัการรบัมอบข้าวภายใต้สญัญารฐัต่อรฐั (จีทูจี) กบัไทย ส าหรบัลอ็ตการส่งมอบแสนที ่6 และ 7 จาก
จ านวนทัง้หมด 1 ล้านตนัไว้ก่อน เน่ืองจากเอกชนผู้กระจายสนิคา้ในจีนทีร่บัขา้วต่อจากคอฟโกประสบปญัหาขาดทุนอย่างหนัก หลงั
ราคาขา้วมแีนวโน้มลดลงเกดิส่วนต่างระหว่างราคาขา้วทีซ่ือ้ขายตามสญัญากบัราคาตลาดในประเทศจีน ทัง้น้ีจากสถานการณ์ราคาข้าว
ในตลาดโลกตกต ่าเป็นผลมาจากเศรษฐกจิโลกชะลอตวัและราคาน ้ามนัตกต ่า ส่งผลให้สินค้าโภคภณัฑ์ท ัง้ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพดมี
ราคาตกต ่าตามไปดว้ย ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลใหก้ารส่งออกขา้วในปีน้ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวข้องกระทรวงพาณิชย์ที่
คาดว่าจะมปีริมาณการส่งออก 10 ลา้นตนั กระทรวงการคลงัเปิดเผยว่าการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสดุ ณ วนัที ่31 สิงหาคม 58 มี
การเบิกจ่ายได้แล้ว 2.2 ล้านล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 85.5 ของงบประมาณทัง้หมด แบ่งเป็นงบประมาณประจ า 1.9 ล้าน

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 มติ กนง. เอกฉันท์ คงดอกเบีย้นโยบาย 1.5% เศรษฐกิจมีแรงหนุนจากการท่องเท่ียวและมาตรการภาครฐั  

 หอการค้าโพลชีค้นไทยหนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐั คาดดนัจีดีพีปีน้ีโตได้ 3% 

 ค่าเงินบาทแขง็ค่าขึน้ต่อเน่ืองหลงัเฟดคงอตัราดอกเบีย้และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครฐั  

 จีนชะลอรบัมอบข้าวจีทูจีเหตุราคาข้าวในตลาดโลกปรบัตวัลดลง 

 คลงัรบัสภาพเบิกจ่ายงบลงทุนปี 58 วืดเป้า 
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ล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 91.2 งบลงทุน 2.6 แสนล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 58.6 โดยคาดว่าส้ินปีงบประมาณจะเบิกจ่าย
งบลงทุนได้ต า่กว่าเป้าหมายเน่ืองจากการปรบัลดราคาน ้ามนัท าใหร้ะบบต้องค านวณราคากลางใหม่ท าใหก้ารลงทุนล่าชา้ แมว่้าภาครัฐ
จะมมีาตรเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณไปแลว้ในช่วงทีผ่่านมา แต่การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนในปี 2558 กย็งัไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  
 
 

 
 

 

เศรษฐกิจโลกในสปัดาห์น้ี เริ่มด้วยองค์การเพือ่ความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ (OECD) ปรบัลดคาดการณ์การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีลงรอ้ยละ 0.1 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 3.0 รวมทัง้ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกปี 2559 
อยู่ทีร่้อยละ 3.6 เน่ืองจากการชะลอตวัของประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่หลายแห่ง แมว่้าเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้จะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นก็
ตาม พร้อมกบัไดเ้ตือนว่าประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่เสีย่งถูกกระทบหนกัจากอตัราดอกเบี้ยทัว่โลกทีป่รบัตวัสงูขึน้หรือจากภาวะเศรษฐกิจ
จีนทีช่ะลอตวัมากกว่าคาด ด้านสหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐัฯ (FOMC) ของธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (Fed) มีมติคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่อ้ยละ 0-0.25 ต่อไปอนัเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและตลาดการเงินที่
ไร้เสถียรภาพ นอกกจากน้ี Fed ได้ปรบัเพิม่คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัฯ ในปีน้ีมาอยู่ทีร่ะหว่างร้อยละ 2.0-2.3 
จากเดมิทีเ่คยคาดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนมถุินายน 2558 ทีร่้อยละ 1.8-2.0 ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซนส านักงานเศรษฐกิจแห่งสหภาพยุโรป 
(Eurostat) รายงานอตัราการจ้างงานของยโูรโซนในไตรมาส 2/2558 ปรบัตัวเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบรายไตรมาส ถือเป็น
ระดบัสงูสุดในรอบ 4 ปี การจ้างงานเพิม่ขึน้อย่างมากในโปรตุเกส กรีซ ไอร์แลนด ์และสเปน 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่44.25 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากอุปทานน ้ามนัทีย่งัคงลน้ตลาด และการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิจีน รวมถงึสถานการณ์ตลาดการเงินที่ขาด
เสถียรภาพ  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (21-25 กนัยายน 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขการส่งออก-น าเขา้ประจ าเดอืนสงิหาคม 2558   
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลติและส่งออกรถยนต์ 

รถจกัรยานยนต์และชิน้ส่วนยานเดอืนสงิหาคม 2558     
 ดชันีชีน้ าเศรษฐกจิสหรฐัฯ   

 
 

 
  

 

 

 OECD ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัเศรษฐกิจโลกในปีน้ี อยู่ท่ี 3.0% 

 Fed มีมติคงอตัราดอกเบีย้ 0.25% พรอ้มปรบัเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจสหรฐัฯ 

 การจ้างงานยโูรโซน Q2/58 สงูสดุในรอบ 4 ปี 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากอุปทานน ้ามนัล้นตลาด และการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและจีน 
 


