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ข่าวเด่นประจาสัปดาห์จากมาเลเซีย
8-14 สิงหาคม 2558
ฉบับที่ 120
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตเป็นเพียงชั่วคราว
“กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตในปัจจุบัน ได้ให้เหตุผลหลักว่ำมำจำกปัจจัยภำยนอก รวมทั้งกำรอ่อนตัว
ของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์และกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจนั้น จะเป็นแค่ชั่วครำว” ผู้เชี่ยวชำญกล่ำว
นำย Pong Teng Siew, หัวหน้ำบริษัท Inter-Pacific Research กล่ำวว่ำ ประเทศมำเลเซียขึ้นอยู่
กับสินค้ำโภคภัณฑ์รวมทั้งน้ำมันดิบอย่ำงมำกและกำรตกลงอย่ำงฮวบฮำบของรำคำสินค้ำในกลุ่มดังกล่ำวได้
ส่งผลกระทบในที่สุดต่อรำยรับของรัฐบำล จึงผลักดันให้นักลงทุนต้องระมัดระวังมำกขึ้ น โดยในวันที่ 12
สิงหำคม 2558 ปรำกฏว่ำ ค่ำเงินริงกิตอยู่ที่ 4.0375-4.0415 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐ
นำย Paulius Kuncinas, Oxford Business Group Regional Editor กล่ำวว่ำ แม้ว่ำมำเลเซียจะมี
ปัญหำกำรเมืองที่อำจจะส่งผลต่อค่ำเงินริงกิตอยู่บ้ำง แต่สถำนกำรณ์ก็ไม่ ได้น่ำตกใจ โดยกำรตกลงของค่ำเงิน
ริงกิตจะเป็นเพียงชั่วครำวและจะฟื้น ตัวต่อไป “กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตได้ส่งผลกระทบต่อสินค้ำนำเข้ำ
รวมทั้งอำหำรและวัสดุก่อสร้ำงซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น” นักวิเครำะห์กล่ำว
Datuk Seri Abdul Wahid Omar รัฐ มนตรีประจำส ำนักนำยกรัฐ มนตรีกล่ ำวว่ำ กำรอ่อนตัว ของ
ค่ำเงินริงกิตไม่ได้ส ะท้อนพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย ระบบธนำคำรท้องถิ่นยังคงแข็งแกร่ง และ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจก็ยังทำงำนตำมปกติที่จะขับเคลื่อนกำรเติบโต ส่วนเงินสำรองระหว่ำงประเทศก็ยังสูง
(96.7 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2558)
ที่มำ : Bernama
12 สิงหำคม 2558

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในไตรมาสที่ 2 ยังดี
“กำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศเบื้องต้น (GDP) อย่ำงปำนกลำงและมีเสถียรภำพที่
4.9% ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2558 (5.6% ในไตรมำสแรก) ของมำเลเซีย ได้ชี้ให้เห็นว่ำ เศรษฐกิจของ
มำเลเซียยังดีอยู”่ Datuk Seri Najib Tun Razak นำยกรัฐมนตรีกล่ำว
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในไตรมำส 2 ควรเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียและ
ประเทศพัฒนำแล้ว เช่น สหรัฐฯ และสหรำชอำณำจักรที่ได้รับกำรคำดหมำยว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในไตร
มำสที่ 2 ของปีนี้จะอยู่ที่ 2.3% และ 2.6% ตำมลำดับ เมื่อเทียบกับ 2.9% (ในทั้งสองประเทศ) ในไตรมำสที่
1 ส่วนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีนและอินโดนีเซียในไตรมำส 2 ยังคงเหมือนกับในไตรมำสแรกคือ 7%
และ 4.7% ตำมลำดับ ขณะทีก่ ำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในไตรมำส 2 อยู่ที่ 1.8% เทียบกับ 2.8%
ในไตรมำสแรก
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในไตรมำส 2 ที่ 4.9% สูงกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้ ทั้งๆที่รำคำ
สินค้ำโภคภัณฑ์ตกลงและอุปสงค์ภำยในประเทศก็ตกลง ขณะที่ธนำคำรกลำงของมำเลเซียคำดว่ำเศรษฐกิจ
โลกและประเทศในเอเชียส่วนใหญ่จะขยำยตัวปำนกลำงในไตรมำส 2 และอุปสงค์ภำยในประเทศเป็นตัวที่จะ
ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตท่ำมกลำงกำรชะลอตัวของกำรส่งออก
Tengku Datuk Zafrul Azia, CEO, CIMB กล่ำวว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียที่ 4.9%
ในไตรมำส 2 ของปีนี้ซึ่งสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้นั้น ได้ถูกขับเคลื่อนหลักๆจำกอุปสงค์ภำยในประเทศ โดยได้
คำดกำรณ์ไว้ว่ำ กำรบริโภคของภำคเอกชนจะอยู่ระดับปำนกลำงจำกกำรใช้ภำษี GST เมื่อเดือนเมษำยน แต่
ผลกระทบดังกล่ำวก็ บรรเทำลงจำกกำรที่รำคำน้ำมันไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเดือนเมษำยนและพฤษภำคม
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ค่ำเงินริงกิตอ่อนตัวอำจช่วยในแง่กำรส่งออกและเป็น incentive สำหรับกำรลงทุนโดยตรง
จำกต่ำงประเทศให้ไหลเข้ำมำยังมำเลเซียซึ่งสะท้อนจำกจำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรลงทุน
ที่มำ : Bernama
13-14 สิงหำคม 2558

ค่าเงินริงกิตที่อ่อนตัวไม่ได้มาจากการพึ่งพานามันและแก๊สเกินไป
“กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตไม่ได้มำจำกกำรที่มำเลเซียพึ่งพำในอุตสำหกรรมน้ำมันและแก๊สเกินไป”
Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมของมำเลเซีย
กล่ำว
ในทำงตรงข้ำม กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตที่ 3.92 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558
ที่ผ่ำนมำ มำจำกกำรตลำดอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศมีควำมผันผวนทั้งๆที่รำคำน้ำมันตกต่ำ ดังนั้น
เงินริงกิตจึงแกว่งตัวขึ้นลงในทุกๆวัน สิ่งสำคัญคือพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจมำเลเซียยังคงมีควำมแข็งแกร่ง
Datuk Seri Mustapa Mohamed ได้ตอบคำถำมของผู้สื่อข่ำวเกี่ยวกับว่ำ กำรตกลงของค่ำเงินริงกิต
มำจำกควำมเข้ำใจทำงลบของประชำคมระหว่ำงประเทศในประเด็นทำงกำรเมืองของประเทศหรือ ไม่นั้น
Datuk Seri Mustapa Mohamed กล่ำวว่ำ “ประเด็นที่เกี่ยวข้องสถำนกำรณ์กำรเมืองอำจมีส่วนอยู่บ้ำง”
ที่มำ : New Straits Time
10 สิงหำคม 2558

ผลผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียเพิ่มขึน 36.8% ในเดือนมิถุนายน
ผลผลิตยำงธรรมชำติของมำเลเซียในเดือนมิถุนำยน 2558 ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 36.8% (14,367 ตัน)
เป็น 53,383 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม 2558 แต่หำกเทียบกับเดือนมิถุนำยน 2557 แล้ว ผลผลิต
ยำงธรรมชำติลดลง 3.9% (หรือ 2,191 ตัน) โดยผลผลิตจำกเกษตรกรรำยย่อยมีสัดส่วน 91% (48,558
ตัน) ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนผลผลิตที่เหลืออีก 9% มำจำกรำยใหญ่ ส่วนผลผลิตยำงธรรมชำติจำกเกษตรกร
รำยย่อยในเดือนมิถุนำยน 2558 เพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม 2558 และเพิ่มขึ้น 41.7%
จำกรำยใหญ่
กำรส่งออกยำงธรรมชำติในเดือนมิถุนำยน 2558 มีปริมำณ 66,394 ตัน เพิ่มขึ้น 63.9% เมื่อ
เทียบกับเดือนพฤษภำคม 2558 (14,809 ตัน) และเพิ่มขึ้น 28.7% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนำยน 2557
ทั้งนี้ 96.3% ของปริมำณกำรส่งออกทั้งหมดเป็นยำงประเภท Standard Malaysian Rubber (SMR) โดยใน
จำนวนนี้เป็นยำงประเภท SMR20
ตลำดส่งออกยำงธรรมชำติหลักของมำเลเซีย ได้แก่ จีน (55.5%) รองลงมำ ได้แก่ เยอรมนี (11.3%)
อิ ห ร่ ำ น (4.7%) สหรั ฐ (4.7%) ฟิ น แลนด์ (3.5%) บรำซิ ล (2%) ไต้ ห วั น (1.9%) ฝรั่ ง เศส (1.7%)
โปรตุเกส (1.5%) ส่วนปริมำณกำรนำเข้ำยำงธรรมชำติในเดือนมิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 68,485 ตัน เพิ่มขึ้น
2,555 ตัน (3.9%) จำกเดือนพฤษภำคม 2558 แต่ลดลง -5.8% (4,212 ตัน) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนำยน
2557 โดยประเทศหลักที่มำเลเซียนำเข้ำคือ ไทย (58.2%) และเวียดนำม (14.2%)
ส่วนปริมำณกำรบริโภคยำงธรรมชำติภำยในประเทศในเดือนมิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 40,201 ตัน
เพิ่มขึ้น 2.6% (1,008 ตัน) จำกเดือนพฤษภำคม 2558 และเพิ่มขึ้น 3.4% (1,318 ตัน) เมื่อเทียบกับ
เดื อ นมิ ถุ น ำยน 2557 ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ำยน 2558 ปริ ม ำณสต๊ อ กยำงธรรมชำติ ทั้ ง หมดอยู่ ที่
131,136 ตัน ลดลง -0.4% (543 ตัน) เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม 2558
อนึ่ง รำคำเฉลี่ยของน้ำยำงข้นในเดือนมิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 496.52 เซ็น/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 10.9%
เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม 2558 และเพิ่มขึ้น 34.59 เซ็น (7.5%) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนำยน 2557
ขณะที่ป ระสิ ทธิภ ำพในกำรผลิ ตยำงธรรมชำติในเดือนมิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 124.6 กิโ ลกรัม /เฮกเตอร์
เพิ่มขึ้น 41.4% จำกเดือนพฤษภำคม 2558 แต่ลดลง 6% หรือ 7.9 กิโลกรัม/เฮกเตอร์ เมื่อเทียบกับเดือน
มิถุนำยน 2557
ที่มำ : Bernama
12 สิงหำคม 2558

คาดการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของมาเลเซียจะชะลอตัว
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในไตรมำสที่ 2 ของปีนี้ของมำเลเซียอำจจะอ่อนแอลงเนื่องจำกอุปสงค์ภำยนอก
ประเทศที่ชะลอตัวและรำคำน้ำมันดิบที่ตกต่ำลง
ผลกำรสำรวจโดย Business Times คำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจระหว่ำงเดือนเมษำยน-มิถุนำยน
จะอยู่เฉลี่ย 4.52% และ 4.61% ตลอดปี 2558 ธนำคำร SGBC กล่ำวว่ำ กำรบริโภคของภำคเอกชน
อำจจะแผ่วลงอย่ำงมีนัยสำคัญในไตรมำสต่อไตรมำสเนื่องจำกภำคครัวเรือนปรับตัวต่อกำรเก็บภำษี GST ส่วน
ธนำคำร Standard Chartered เห็นว่ำ แม้กิจกรรมต่ำงๆอำจจะชะลอตัว ในระหว่ำงนี้แต่กำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจก็อำจยังคงยืดหยุ่น กำรเก็บภำษี GST เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้บริโภคและควำมรู้สึกของภำคธุรกิจที่
อ่อนแอในไตรมำสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
เหมืองแร่อำจเป็นไปได้ที่จะแข็งแกร่งขึ้นในไตรมำสที่ 2 เนื่องจำกอุปสงค์จำกภำยนอกที่เป็นบวกสุทธิ ในแง่
ของกำรเกินดุลบัญชีเดินสะพัดโดยเฉลี่ย ของมำเลเซียก็อยู่ที่ 6 พันล้ำนริงกิตซึ่ง จะเกื้อหนุนต่อกำรเติบโตซึ่งก็
สนับสนุนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมำส 2 โดยคำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจะฟื้นตัวปำนกลำงในไตร
มำส 3 และ 4 หน่วยงำนจัดอันดับเครดิตโดย Moody’s ก็คำดว่ำ เศรษฐกิจของมำเลเซียจะกระเตื้องขึ้นใน
ปลำยปีนี้เมื่อเศรษฐกิจโลกแข็งแกร่ง
ภำคกำรส่งออกยังคงเป็นตัวฉุดซึ่งถูกขับเคลื่อนจำกอุปสงค์ในตลำดโลกที่อ่อนลงและกำรตกต่ำของ
รำคำน้ำมันดิบและผ่ำนมำยังเศรษฐกิจภำยในประเทศ เนื่องจำกกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคลดแผนกำร
ใช้จ่ำยลง ขณะที่กำรใช้จ่ำยในกำรลงทุนด้ำนทุนควรยังคงลอยตัวเช่นเดิมเนื่องจำกโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของรัฐบำลยังดำเนินกำรตำมเดิม
ธนำคำร America Merrill Lynch กล่ำวว่ำ กำรหดตัวของกำรส่งออกที่ลดลงในไตรมำสที่ 2 มำจำก
กำรลดลงของรำคำพลังงำนและอุปสงค์ภำยนอกที่อ่อนแอ ส่วนกำรตกลงอย่ำงรวดเร็ว ของกำรนำเข้ำ กำร
เติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว ดัชนีควำมรู้สึกของผู้บริโภคที่ตกต่ำเป็นปีที่ 6 เป็นประเด็นที่ทำให้กิจกรรมกำร
ลงทุนและกำรบริโภคอ่อนแอ
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เงินริงกิตได้รับแรงกดดันเพิ่มขึน
ค่ำเงินริงกิตที่ร่วงมำอยู่ระดับ 4 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐเมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2558 ที่ผ่ำนมำและอำจ
เป็นไปได้ที่จะผันผวนอีกในช่วงเดือนข้ำงหน้ำ
“ควำมไม่แน่นอนที่ดีดตัวขึ้นจำกกำรลดค่ำเงินหยวนของจีนได้สร้ำงแรงกดดันเพิ่ มขึ้นต่อสกุลเงินต่ำงๆ
ในเอเชียนอกเหนือจำกกำรตัดสินใจของธนำคำรกลำงสหรัฐฯในเรื่องอัตรำดอกเบี้ย” นักวิเครำะห์กล่ำว
เมื่อวัน ที่ 12 สิ งหำคม ค่ำเงิน ริ งกิตปิดที่ 4.0275 ริงกิต /ดอลลำร์ส หรัฐ นักวิเครำะห์ กล่ ำวว่ำ
มำเลเซียและอินโดนีเซียมีควำมอ่อนไหวมำกขึ้นต่อกำรอ่อนค่ำของเงินและผู้ดูแลนโยบำยต้องเฝ้ำติดตำมควำม
เสี่ยงของเสถียรภำพทำงกำรเงินโดยกำรใช้เงินสำรองต่ำงประเทศและมำตรกำรที่จะยับยั้งกำรไหลออกในตลำด
ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (Forex) ในท้องถิน่
ธนำคำร HSBC กล่ำวว่ำ กำรอ่อนค่ำของเงินหยวนและแพร่กระจำยไปยังสกุลเงินในเอเชีย นั้นมีควำม
เป็นไปได้ที่ธนำคำรกลำงมำเลเซียจะให้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินริงกิตมีควำมยืดหยุ่ นต่อไป โดยธนำคำร HSBC
คำดว่ำ ค่ำเงินริงกิตจะอยู่ที่ 4.10 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐในไตรมำสที่ 3 และ 4.15 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐในไตร
มำสที่ 4 ทั้งนี้ ควำมเคลื่อนไหวของเงินหยวนได้ส่งผลกระทบต่อเงินริงกิตและดอลลำร์สิงคโปร์มำกที่สุ ด
เนื่องจำกกำรเชื่อมโยงทำงกำรค้ำ
ในแง่กำรส่งออก มำเลเซียและฟิลิปปินส์เปิดรับจีนมำกที่สุดรวมทั้งกำรอ่อนค่ำของหยวนมำกที่สุดด้วย
ธนำคำร Hong Leong Investment Bank คำดว่ำ สกุลเงินในภูมิภำครวมทั้งเงินริงกิตจะอ่อนค่ำในขนำด
ใกล้เคียงเมื่อธนำคำรกลำงของจีนดำเนินนโยบำยลดค่ำเงินหยวน และควำมผันผวนของเงินหยวนได้ส่งผลให้
สกุลเงินในเอเชียอ่อนค่ำเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ
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