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  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  แถลงรายงานนโยบายการเงินฉบบัเดือนกนัยายน 2558 ว่า กนง.ได้ปรบัประมาณ
การเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีน้ีลงเหลือขยายตวัเพียงรอ้ยละ 2.7 จากประมาณการเดิมในเดือนมิถนุายนทีข่ยายตัวร้อยละ 3 และ
ปรบัลดจีดพีปีี 2559 เหลอืขยายตวัร้อยละ 3.7 จากเดมิคาดการณ์ขยายตวัร้อยละ 4.1 เน่ืองจากปจัจัยต่างประเทศเป็นส าคญัส่งผลให ้
ธปท.ไดป้รบัลดประมาณการส่งออกปีน้ีติดลบร้อยละ 5 จากเดิมติดลบร้อยละ 1.5 ส่วนปี 2559 คาดการส่งออกจะเริ่มกลบัมาดีขึ้น
เลก็น้อย โดยขยายตวัร้อยละ 1.2 ลดลงจากที่เคยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 3 
มาตรการ ประกอบดว้ยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดบัหมู่บ้าน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดบัต าบล และมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเลก็ คาดว่าจะมผีลต่อการกระตุ้นจีดพีเีพยีงร้อยละ 0.1 เท่านัน้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยดชันี
ความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ที ่82.4 ปรบัตัวลดลงจาก 83.0 ในเดือนกรกฎาคมทีผ่่านมา ปรบัตัว
ลดลงเป็นเดือนที ่8 ติดต่อกนั และต าสดุในรอบ 6 ปี 3 เดือน โดยมปีจัจยัเสีย่งจากความกงัวลต่อภาวะซบเซาทางเศรษฐกจิ การหด
ตวัของการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ราคาพืชผลเกษตรตกต ่า ท าให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างระมดัระวงั ในส่วนของ
เศรษฐกจิโลกเปราะบางและมคีวามเสีย่งสงูภายใต้การแข่งขนัทีรุ่นแรง ขณะทีค่่าดชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้า อยู่ทีร่ะดบั 
102.0 เพิม่ขึน้จากระดบั 101.2 ในเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา โดยค่าดชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าเพิม่ขึน้จากองคป์ระกอบ
ดา้นยอดค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลติ ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนสิงหาคมมีจ านวน 61,988 คนั ดีขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าแต่ลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหภ้าพรวม 8 เดอืนแรกยอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 4.91 
แสนคนั ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 15.07  ส าหรับยอดส่งออกเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ที่ 1.02 แสนคนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.88 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเน่ืองจากการส่งออกกระบะรุ่นใหม่และรถอีโคคาร์ยงัเติบโตได้ดีรวม 8 เดือนแรกปีน้ีส่งออกรถยนต์
ส าเร็จรูปได ้7.804 แสนคนัเพิม่ขึ้นจากช่วงเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 5.26 ส่งผลให้ในเดือนตุลาคมน้ี ส.อ.ท. เตรียมพิจารณาปรบัลด
เป้าหมายคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์ ปี 2558 ทัง้ปีลงอีกคร ัง้เหลือ 1.95-1.98 ล้านคนั จากปัจจบุนัคาดอยู่ที ่2.05 ล้านคนั หลงั
แนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศปีน้ีเฉลีย่คาดว่าจะลดลงอยู่ที ่7.5-7.8 แสนคนั จากเดิมคาดไว้ 8.5 แสนคนั ในส่วนของยอด
ส่งออกรถยนต์ยงัคงอยู่ที ่1.2 ลา้นคนั  
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตร พิจารณาจากดชันีราคาสินค้าเกษตร
เดือนสิงหาคม 2558 ลดลงรอ้ยละ 3.35 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา 
สุกร ไก่เน้ือ และไข่ไก่ ส่วนดชันีผลผลติสนิคา้เกษตรเดอืนสงิหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 11.12 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ธปท. หัน่จีดีพี 58 เหลือ 2.7% คาดส่งออกติดลบหนัก 5% 

 ส.อ.ท. เผยความเช่ือมัน่อุตฯ ส.ค. ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 ต าสดุรอบ 6 ปี 3 เดือน 

 สอท. เตรยีมหัน่เป้ายอดผลิตรถยนต์ทัง้ปี หลงัคาดยอดขายในประเทศทัง้ปีลดลงอยู่ท่ี 7.5 แสนคนั 

 ดชันีราคาสินค้าเกษตร ส.ค. ลดลง 3.35% ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 19   

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าสดุรอบ 8 ปี จากความต้องการดอลล่ารผ์ู้น าเข้าเพ่ิมและความกงัวลต่อเศรษฐกิจโลก 

 ครม. อนุมติัคลงัเว้นภาษีนิติบุคคล 15 ปี หนุน 6 ซุปเปอรค์ลสัเตอร ์– ออมสินช่วย SME 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 21-25 กนัยายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 169  ประจ าวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 
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โดยสนิคา้ทีผ่ลผลติลดลง ไดแ้ก่ ขา้วเปลอืกเจ้า ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์มนัส าปะหลงั และปาล์มน ้ามนั โดยในเดือนกนัยายน 2558 คาดว่า
ดชันีราคาสนิคา้เกษตรจะใกลเ้คยีงกบัเดอืนทีส่งิหาคม ขณะทีด่ชันีผลผลติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เน่ืองจากจะมีสินค้าส าคญัที่ออกสู่
ตลาดมาก ไดแ้ก่ ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ และลองกอง ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ (25 กันยายน 2558) อยู่ที ่36.27 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ ปรบัตวัอ่อนค่าลงต่อเนือ่งตัง้แต่ช่วงต้นสปัดาห์ และอ่อนค่าทีส่ดุในรอบ 8 ปี โดยเป็นผลจากผู้น าเขา้ต้องการเงินดอลลาร์
สหรฐัฯ เพิม่ขึน้จากการต้องช าระค่าสนิคา้น าเขา้เป็นหลกั ผนวกกบันกัลงทุนมคีวามกงัวลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก เป็นอีกปจัจัย
หน่ึงทีส่่งผลใหค่้าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้ คณะรฐัมนตรไีฟเชียวให้กระทรวงการคลงัเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี
และลดหย่อนรอ้ยละ 50 เพิม่เติมอีก 5 ปี ให้ 6 กลุ่มซุปเปอรค์ลสัเตอร ์หวงัสรา้งความแข็งแกร่ง-สร้างห่วงโซ่ระยะยาวดึงนัก
ลงทุน พร้อมใหส้ทิธิประโยชน์สงูสุดส าหรบักจิการเพื่ออนาคตที่มคีวามส าคญัสงูขยายระยะเวลานาน 10-15 ปี รวมทัง้ยกเวน้ภาษีน าเข้า
เครื่องจกัร กลุ่มยานยนต์และชิน้ส่วน, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม, ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม , ดิจิทลั 
และ Food Innopolis รบัอานิสงส ์พร้อมเหน็ชอบใหอ้อมสนิช่วยเอสเอม็อผ่ีานโครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกจิการเอสเอม็อเีพิม่เติม มาตรการดงักล่าวของรฐัเป็นการส่งเสริมขดีความสามารถในการประกอบธุรกิจให้กบัผู้ประกอบการ
ไทยโดยช่วยลดค่าใชจ่้ายทางภาษีส่งผลใหม้สีภาพคล่องส าหรบัลงทุนหรือขยายธุรกจิและน่าจะมส่ีวนช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศการ
ลงทุนเพิม่มากขึน้ 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มด้วยธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชีย (ADB) ปรบัลดคาดการณ์การขยายตัวของประเทศ
ก าลงัพฒันาในเอเชียในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 5.8 จากเดมิทีเ่คยคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.1 รวมทัง้ปรบัลดคาดการณ์
การขยายตวัของประเทศก าลงัพฒันาในเอเชียปี 2559 อยู่ทีร่้อยละ 6.0 เน่ืองจากผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะเศรษฐกจิจีนซึง่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิประเทศอื่นภายในภมูภิาค ดา้นสหรฐัฯ ตลาดการเงินมุ่งให้ความสนใจกับการ
กล่าวสนุทรพจน์ของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ทีจ่ะมขีึน้ในวนัพฤหสับดน้ีี ที่คาดว่า Fed จะปรับขึ้น
อตัราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงต่อไปของปีน้ีหากอตัราเงินเฟ้อยงัคงทรงตวั และเศรษฐกจิสหรฐัฯ มคีวามแขง็แกร่งเพยีงพอทีจ่ะกระตุ้นการ
จ้างงาน ขณะทีเ่ศรษฐกจิจีน รฐับาลจีนไดด้ าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิทีส่่งสญัญาณชะลอตวัอย่าง
ชดัเจนในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 โดยธนาคารกลางจีนได้อดัฉีดเมด็เงิน 50,000 ล้านหยวน (7,850 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) เข้าสู่ตลาด
เงินผ่านขอ้ตกลงซือ้พนัธบตัรภายใต้สญัญา reverse repo  

ส าหรับราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนเล็กน้อยจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่44.52 เหรียญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หลงัตลาดคาดว่าปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัจ านวนหลุมขุด
เจาะน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ มกีารปรบัตวัลดลงเช่นกนั อย่างไรกต็ามราคาน ้ามนัยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากอุปทานน ้ามนัทีย่งัคงลน้ตลาด 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (28 กนัยายน- 2 ตุลาคม 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงข่าวดชันีราคาผู้บริโภคประจ าเดอืนกนัยายน 2558  
 ความเชื่อม ัน่ทางเศรษฐกจิของยโูรโซน 

 

 

 ADB ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัเศรษฐกิจเอเชียในปีน้ีอยู่ท่ี 5.8% 

 ตลาดการเงินของสหรฐัฯ ให้ความสนใจการกล่าวสนุทรพจน์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (Fed) 

 จีนอดัฉีดเมด็เงิน 50,000 ล้านหยวนเข้าสู่ตลาดการเงิน 

 ราคาน ้ามนัปรบัตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หลงัตลาดคาดว่าปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงัสหรฐัฯ มีแนวโน้มปรบัตัว
ลดลงต่อเน่ือง 

  


