บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและราคาน้ามันในตลาดโลก
(ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) 1
1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกล่าสุด
1.1 เศรษฐกิจโลกโดยรวมขยายตัวในอัตราชะลอลง แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว
ได้ดีต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจยูโรโซน และจีนมีสัญญาณการขยายตัวที่ชะลอลงชัดเจน
1.2 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง บ่งชี้จาก GDP ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ที่
ขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่่าสุดในรอบ 6 ปีที่ร้อยละ 5.8 ประเด็นความเสี่ยง
ที่ต้องจับตามองต่อไปคือแนวโน้มการปรับเพิ่ม อัตราดอกเบียนโยบาย (Fed Fund Rate) ภายหลังจาก
ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศยุติมาตรการ QE เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดการเงินโลก
1.3 เศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (Technical Recession) จากการ
หดตัวสองไตรมาสต่อกันที่ร้อยละ -1.9 และ -0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนในไตรมาสที่ 2 และ 3 ตามล่าดับ
โดยเป็นผลจากการปรับขึ้นอัตราภาษี VAT จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2557 ท่าให้
หลายฝ่ายคาดว่าญี่ปุ่นอาจชะลอการปรับเพิ่ม VAT ในปีหน้า ทั้งนี้ เมื่อ พ.ย. 57 ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ขยายมาตรการ QE เพิ่มเติมจาก 60 ล้านล้านเยนเป็น 80 ล้านล้านเยนต่อปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้
ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 7.6 (จาก 106 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐมาที่ 118 เยน
ต่อดอลลาร์สหรัฐ) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจับตามองต่อไปคือเสถียรภาพทางการเมืองที่อาจส่งผลถึงความ
ต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ประกาศยุบสภาเมื่อวันศุกร์ที่ 21
พฤศจิกายน 2557 โดยคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 และเลื่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระยะที่สองซึ่งเดิมก่าหนดปรับขึ้นเป็นร้อยละ 10 ในเดือนตุลาคม 2558 ออกไป
1.4 เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัว โดย GDP ไตรมาส 3 ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.8
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากเศรษฐกิจเยอรมนีและเศรษฐกิจอิตาลีที่หดตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ได้ประกาศนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเด็นความเสี่ยงที่ต้อง
จับตามองต่อไปคือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึน
1.5 เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3 ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว
ชะลอลงต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูง ซึ่งจากเศรษฐกิจที่ชะลอลงท่าให้ธนาคารกลางจีน
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะ 1 ปีลง เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 57 ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง
ต่อไปคือการชะลอลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยดัชนีราคาบ้านใหม่เดือน ต.ค. 57 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
ที่ร้อยละ -2.6
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2. ราคาน้่ามันตลาดโลก
ราคาน้่ามันในตลาดโลกมีทิศทางการปรับตัวลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด
ท่าให้ความต้องการใช้น้่ามันปรับตัวลดลง แม้จะมีปจจจัยความไม่สงบทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ท่าให้ราคา
น้่ามันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม แต่ปจจจัยความไม่สงบดังกล่าว
ได้คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว และไม่กระทบแหล่งผลิตน้่ามันโดยตรง ขณะที่อุปทานการผลิตน้่ามันโลกยังคงเป็น
ปจจจัยที่กดดันให้ราคาน้่ามันอยู่ในขาลงต่อไป โดยเฉพาะการผลิต Shale Gas จากแหล่งผลิตในอเมริกาเหนือ
ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ กลุ่ม OPEC ยังไม่ลดปริมาณการผลิตน้่ามันลง
ภาพที่ 1 ราคาน้ามันดิบดูไบ
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ที่มา: Reuters รวบรวมโดย สศค.
3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
3.1 ปจจจัยบวก ประกอบด้วย
(+) การฟื้น ตัวอย่า งแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้า ส้าคัญของไทย
จะเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยกระตุ้นการส่งออกของไทย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม
ทั้งในด้านการผลิตและการจ้างงาน ทั้งนี้ สหรัฐฯ นับเป็นแหล่งส่งออกที่ส่าคัญอันดับ 2 ของไทย โดยในปี
2556 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ร้อยละ 10.0 ของมูลค่าการส่งออกรวม และสินค้าหลักที่ไทย
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้แ ก่ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป และวิทยุโทรทัศน์
(+) เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะมาเลเซียที่มีมูลค่า
การค้าชายแดนกับไทยสูงสุ ด (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 52.4 ของการค้าชายแดนรวม) มีอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิ จสะสมตั้ งแต่ ต้ นปี 2557 ร้ อยละ 6.1 ส่ งผลให้ การค้ าชายแดนยั งคงเติ บโตได้ ดี ในขณะที่ ตลาด
การส่งออกอื่น ๆ ซบเซา โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2557 การค้าชายแดนของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่ารวม 725.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2556 กว่าร้อยละ 6.53
(+) ราคาน้ามันดิบที่ลดต่้าลงจะท้าให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่้า ซึ่งจะเป็นปจจจัยบวก
ต่อการบริโภค โดยในทางตรงจะช่วยให้ผู้บริโภคน้่ามันมีค่าใช้จ่ายต่่าลงและมีเงินเหลือที่จะสามารถบริโภคสินค้า
ประเภทอื่น ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งยังท่าให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งของธุรกิจไทยลดต่่าลงซึ่งจะส่งผ่านไปยัง
ราคาสินค้าอื่น ๆ ให้ลดต่่าลงเช่นกัน
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3.2 ปจจจัยลบ ประกอบด้วย
(-) การฟื้นตัวล่าช้าของเศรษฐกิจคู่ค้าส้าคัญ โดยเฉพาะเศรษฐกิจยูโรโซนที่ฟื้นตัว
ช้ากว่าคาด เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่เข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผลกระทบ
ผ่านช่องทางการส่งออกและท่องเที่ยว
การส่งออก
ประเทศ

สัดส่วน

จีน

11.9

ญี่ปุ่น

9.7

ยูโรโซน

6.9

การท่องเที่ยว
สัดส่วนจ้านวน
รายได้จากการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
(พันล้านบาท)

สินค้าส้าคัญ
- ยางพารา
- เคมีภัณฑ์
- เม็ดพลาสติก
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ยาง
- รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ
- ไก่แปรรูป
- ยางพารา
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
- คอมพิวเตอร์
- อัญมณีและเครื่องประดับ
- รถยนต์
- แผงวงจรไฟฟ้า
- ไก่แปรรูป

17.5

188.9

5.8

57.7

8.7

154.6

(-) สถานการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติ อาทิ โรคอีโบลา ท่าให้มีการกักกัน
ผู้เดินทาง อีกทั้งยังมีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศที่เกิดโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
(-) ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้่ามันดิบส่าคัญของโลก ส่งผลให้ราคาน้่ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีความผันผวน
__________________________

3

