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ผู้ผลิตรถยนต์ในมาเลเซียรู้สึกถึงการบั่นทอนของการอ่อนค่าเงินริงกิต 
 
 กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตได้บั่นทอนผู้ผลิตรถยนต์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศในมำเลเซียเนื่องจำก
อุตสำหกรรมรถยนต์เริ่มที่จะรู้สึกว่ำต้นทุนในกำรผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 ผู้ประกอบรถยนต์ค่ำยโตโยต้ำและเล็กซัสได้ประกำศว่ำ จะขึ้นรำคำรถยนต์ระหว่ำง 4 -16% ตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป  ส่วนค่ำยรถยนต์ฮอนด้ำและ Perodua  ได้ส่งสัญญำณว่ำจะขึ้นรำคำ
รถยนต์เช่นกัน  นำย Akhbar Daniel เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดของบริษัท Honda Malaysia กล่ำวว่ำ ผู้ผลิต
รถยนต์ญี่ปุ่นก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรวิเครำะห์ผลกระทบก่อนที่จะขึ้นรำคำรถยนต์  หำกบริษัทขึ้นรำคำรถยนต์ก็
ควรจะเริ่มในช่วงต้นเดือนมกรำคม  แต่ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ผลกระทบในภำพรวมทั้งธุรกิจ
และก ำลังมองช่วงเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นรำคำรถยนต์  และก็เป็นไปได้ที่รำคำรถยนต์จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจำกขณะนี้
บริษัทประสบปัญำกับกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐแม้ว่ำบริษัทจะใช้ชิ้นส่วน
ภำยในประเทศ (local content) ในกำรผลิตรถยนต์ถึง 80% โดยบริษัทกล่ำวว่ำ ไม่มีทำงเลือกและต้องผลัก
ภำระต้นทุนไปยังผู้บริโภค 
 
 รถยนต์ส ำเร็จรูป (CBU) ได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ประกอบภำยในประเทศ (CKD) 
จึงคำดว่ำ รำคำรถยนต์ส ำเร็จรูปจะเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำรถยนต์ที่ประกอบภำยในประเทศ  ทั้งนี้เมื่อเดือนกันยำยนที่
ผ่ำนมำ ค่ำยรถยนต์ Perodua ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขำยอันดับ 1 ในมำเลเซียกล่วว่ำ อำจจะขึ้นรำคำ
รถยนต์หำกค่ำเงินริงกิตอ่อนตัวอย่ำงต่อเนื่องอีกเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ โดยบริษัทมีกำรน ำเข้ำชิ้นส่วน
รถยนต์บำงประเภทจำกต่ำงประเทศและถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกอัตรำแลกเปลี่ยน อย่ำงไรก็ตำม บริษัท 
Mercedes-Benz Malaysia Sdn.Bhd. ประกำศว่ำ จะลดรำคำรถยนต์เบ็นซ์บำงรุ่น  ส่วนบริษัท Ford Motor 
Co. กล่ำวว่ำบริษัทไม่มีแผนที่จะขึ้นรำคำรถกระบะ (มีส่วนแบ่งตลำด 20%) แม้ว่ำจะเผชิญกับกำรอ่อนค่ำเงิน
ริงกิต เนื่องจำกยอดขำยของบริษัท Sime Darby Auto Connexion ที่ผลิตชิ้นส่วนภำยในประเทศยังคงทรง
ตัว ส่วนรถยนต์จำกค่ำย BMW ประกำศว่ำจะคงรำคำขำยรถยนต์เช่นเดิมโดยจะรับภำระผลกระทบจำกกำร
อ่อนตัวของค่ำเงินริงกิต  ขณะที่บริษัท Berjaya Auto Bhd. จะยังไม่ขึ้นรำคำรถยนต์ Mazda แม้จะยังไม่
ยอมรับควำมเป็นไปได้ที่จะขึ้นรำคำรถยนต์หำกค่ำเงินริงกิตแตะที่ 3.80 ริงกิต/100 เยน  ส่วนค่ำยรถยนต์ 
Proton ก็จะยังคงรำคำเดิมไว้แม้ว่ำรำคำชิ้นส่วนรถยนต์ที่น ำเข้ำจะแพงขึ้นจำกกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตโดย
ผู้ผลิตรถยนต์แห่งชำติกล่ำวว่ำ  บริษัทต้องขำยรถยนต์ในระดับรำคำที่รัฐบำลก ำหนด 
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เศรษฐกิจประเทศมุสลิมมีการเติบโตเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับโลก 
 
 “ประเทศมุสลิม 4 ประเทศ ได้แก่ มำเลเซีย ซำอุดิอำระเบีย สหรัฐอำหรับอิมิเรตส์ และบำห์เรน ได้รับ
กำรจัดล ำดับในฐำนะเป็นประเทศมุสลิมที่มีสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจดีที่สุด (healthiest Islamic 
economy environment) ใน โลก” ข้อมู ลจำกรำยงำน  Global Islamic Economy Indicator (GIEI), 
Second Edition ระบุ 
 
 GIEI จะวัดควำมสมบูรณ์แข็งแรงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (development health) ของประเทศ
มุสลิม 73 ประเทศใน 7 sector รวมทั้ง ด้ำนกำรเงินอิสลำม อำหำรฮำลำล แฟชั่น ท่องเที่ยว สื่อ  (media) 
และกำรวิจัยพัฒนำ ผลิตภัณฑ์ยำ และเครื่องส ำอำงค์   ตัวชี้วัดที่ระบุในรำยงำน “State of the Global 
Islamic Economy Report (SGIE) 2015-2016” ได้แสดงกำรเติบโตของเศรษฐกิจประเทศมุสลิมที่โดดเด่น
ใน sector ต่ำงๆและโอกำสมำกมำยในตลำดประเทศมุสลิม 
 
 ในแถลงกำรณ์ของนำย Mohammed Abdullah Al Gergawi ประธำนของ Board of Dubai 
Islamic Economy Development Centre กล่ำวว่ำ  เศรษฐกิจของประเทศมุสลิมเป็นกลุ่มหนึ่งมีกำรเติบโต
รวดเร็วมำกที่สุดในโลกโดยมีกำรเติบโตเกือบ 2 เท่ำของอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก และผู้บริโภคชำว
มุสลิมก็มีกำรใช้จ่ำยเงินมำกกว่ำ 1.8 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ (7.66 ล้ำนล้ำนริงกิต)  สินทรัพย์ของธนำคำร
อิสลำมอยู่รำวๆ 1.3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐและคำดว่ำจะเพ่ิมเป็น 2 เท่ำในเวลำเพียง 5 ปีจำกปัจจุบัน  กำร
ใช้จ่ำยของชำวมุสลิมในอำหำรและเครื่องดื่มฮำลำลมีมำกกว่ำ 1.4 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ำกำรใช้
จ่ำยของอินเดียและจีนรวมกัน  ชำวมุสลิมใช้จ่ำยเงินเพ่ือท่องเที่ยว 142 พันล้ำนเหรียญสหรัฐโดยมีมำเลเซีย
เป็นล ำดับ 1 และสหรัฐอำหรับอิมิเรตส์เป็นอันดับ 2 
 
 อนึ่ง รำยงำน SGIE ยังให้ข้อมูลเชิงลึกของ sector ต่ำงๆที่สนับสนุนกำรเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
มุสลิม และสำมำรถเป็นแนวทำงให้แก่ผู้ประกอบกำรและภำคธุรกิจมีควำมเข้ำใจตลำดในภูมิภำคต่ำงๆมำกข้ึน 
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สต๊อกน้ ามันปาล์มของมาเลเซียในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 5.46% 
 

สต๊อกน้ ำมันปำล์มของมำเลเซียทั้งหมดในเดือนกันยำยนอยู่ที่ 2.63 ล้ำนต้น ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 5.46% 
เมื่อเทียบกับ 2.49 ล้ำนตันในเดือนสิงหำคม 2558 

 
ข้อมูลจำก Malaysia Palm Oil Board (MPOB) กล่ำวว่ำ สต๊อกน้ ำมันปำล์มดิบ (CPO) ในเดือน

กันยำยนอยู่ที่ 1.56 ล้ำนต้น ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 6.68% เมื่อเทียบกับ 1.46 ล้ำนต้นในเดือนสิงหำคม 2558  
ส่วนสต๊อกของน้ ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธีอยู่ที่ 1.07 ล้ำนตันในเดือนกันยำยน ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 3.74%   และ
ผลผลิตน้ ำมันปำล์มดิบอยู่ท่ี 1.96 ล้ำนต้น ลดลง -4.48% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคมท่ีอยู่ที่ 2.05 ล้ำนต้น 

 
รำคำเฉลี่ยของผลปำล์มสดในเดือนกันยำยนอยู่ที่ 20.48 ริงกิต/ตัน เพ่ิมขึ้นจำกเดือนสิงหำคมที่รำคำ

อยู่ที่ 20.05 ริงกิต/ตัน หรือเพ่ิมขึ้น 2.14% ทั้งนี้ กำรส่งออกไบโอดีเซลและน้ ำมันปำล์มในเดือนกันยำยนดี
ขึ้น โดยกำรส่งออกไบโอดีเซลเดือนกันยำยนเพ่ิมเป็น 31 ,423 ตัน จำก 16,201 ตันในเดือนสิงหำคม หรือ
เพ่ิมขึ้น 93.96%  ส่วนกำรส่งออกน้ ำมันปำล์มดิบในเดือนกันยำยนขยำยตัว 4.36%   แต่กำรน ำเข้ำน้ ำมัน
ปำล์มดิบในเดือนกันยำยนลดลงเหลือ 8,274 ตัน ลดลง 68.68%  เมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคม  ขณะที่กำร
น ำเข้ำน้ ำมันปำล์มเพ่ิมข้ึนเป็น 75,962 ตันหรือ เพิ่มข้ึน 15.08% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคม 2558 
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คาด รัฐบาลมาเลเซียจะขยายงบประมาณด้านคลังต่อไปอีกปีในปี 2559 
 

“คำด รัฐบำลมำเลเซียจะขยำยงบประมำณด้ำนกำรคลังต่อไปอีกปีในปี 2559 ท่ำมกลำงควำมเสี่ยง
ของโลก ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในจีน ตลำดประเทศเกิดใหม่และนโยบำยกำรเงินของสหรัฐฯ”  
แหล่งข้อมูลจำก บริษัท Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF) กล่ำว        

 
Datuk Mohd Najib Abdullah, Managing Director, MIDF Group กล่ำวว่ำ  ปี 2559 จะเป็นอีก

ปีแห่งควำมท้ำทำยส ำหรับจีนซึ่งยังคงอยู่ในช่วงกำรปรับตัวภำยในประเทศ  ประเทศที่เป็นตลำดใหม่ยังคงมี
ควำมผันผวนจำกควำมไม่อยู่ในดุลยภำพในกำรไหลของทุนระหว่ำงประเทศจำกสำเหตุหลักของกำรที่ US 
Federal Reserve ยังไม่ตัดสินใจเรื่องนโยบำยอัตรำดอกเบี้ย  ด้วยเหตุนี้ งบประมำณปี 2559 ของมำเลเซีย
จึงได้รับกำรคำดหมำยว่ำจะต้องลดแรงปะทะจำกปัจจัยภำยนอกและมุ่งสริมสร้ำงเศรษฐกิจภำยในประเทศโดย
เน้นกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ให้ผลสูง (high impact) และเพ่ิมสวัสดิกำรทำงสังคม  โดย MIDF คำดว่ำ มีควำม
เป็นไปได้ที่งบประมำณกำรใช้จ่ำยในกำรพัฒนำจะเพ่ิมขึ้นสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ถึง 48.5 พันล้ำนริงกิต 
นอกจำกนี้คำดว่ำ รัฐบำลจะเน้นควำมส ำคัญของโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวมทั้งงบประมำณส ำหรับกำร
พัฒนำที่เพ่ิมขึ้นอำจถูกจัดสรรไปยังภำคเกษตรกรรมและกำรพัฒนำชนบท  สำธำรณูปโภค  กำรค้ำและ
อุตสำหกรรม และกำรศึกษำ 

 
Datuk Mohd Najib Abdullah กล่ำวต่อไปว่ำ กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐำนทำง

เศรษฐกิจของมำเลเซีย และจำกกำรคำดกำรณ์ระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับรำคำน้ ำมันดิบ ตลำดประเทศเกิดใหม่
และอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ US Federal Reserve ก็คำดว่ำ เงินริงกิตจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นและยืดเยื้อ 

 
ที่มำ : Bernama 

10 ตุลำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TPPA เปิดโอกาสตลาดส่งออกใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการมาเลเซีย 
 

 ผลสรุปจำกควำมตกลง Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) จะเปิดตลำดใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรมำเลเซีย ส่งเสริมกำรส่งออกและกำรลงทุน 

 
Datuk Seri Saw Choo Boon ประธำนของ Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 

กล่ำวว่ำ TPPA เป็นควำมตกลงกำรค้ำที่มีควำมครอบคลุมกว้ำงกว่ำควำมตกลงกำรค้ำปกติอ่ืนๆ และสร้ำง
โอกำสให้แก่บริษทัมำเลเซียมำกข้ึนในกำรส่งออกไปยังตลำดใหม่ๆที่เปิดกว้ำง  อีกทั้งยังเพ่ิมโอกำสกำรลงทุน  
ทั้งนี้ รำยละเอียดของควำมตกลงฯ ดังกล่ำวจ ำเป็นจะต้องน ำมำศึกษำวิเครำะห์ แต่ก็มั่นใจว่ำ กระทรวงกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) ได้ค ำนึงถึงข้อกังวลต่ำงๆของภำคส่วนไว้แล้วในกำรเจรจำ เช่น 
ประเด็นเรื่องสิทธิของภูมิบุตร  ผลกระทบต่อผู้ประกอบกำร SMEs  รัฐวิสำหกิจ (state-owned enterprises) 
และต้นทุนยำ 

 
Malaysian Muslim Consumers Association (PPIM)  กล่ำวว่ำ สมำคมฯ มีควำมกังวลว่ำ TPPA 

จะท ำให้อุตสำหกรรมท้องถิ่นมีควำมเสี่ยงเนื่องจำกธุรกิจข้ำมชำติจะเข้ำมำในมำเลเซีย  และไม่พร้อมเนื่องจำก
ไม่มีทรัพยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญเพียงพอที่จะด ำเนินธุรกรรมขนำดใหญ่และเข้ำไปท ำสัญญำในต่ำงประเทศและ
แข่งขันกับประเทศพัฒนำแล้ว  โดยแท้จริงแล้วผู้ประกอบกำรก็ยังไม่มีควำมพร้อมภำยในประเทศด้วยและ
อำจจะพร้อมในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ 

 
Federation of Malaysian Consumers Associations (Fomca) กล่ำว่ำ TPPA จะให้โอกำสแก่

บริษัทข้ำมชำติเข้ำสู่ตลำดมำเลเซียง่ำยขึ้นและอำจจะท ำให้เปิดปัญหำแก่ธุรกิจขนำดเล็ก  ซึ่งก็ท ำเกิดค ำถำมคือ 
อุตสำหกรรมขนำดเล็กพร้อมที่จะแข่งขันหรือไม่ เช่น หำกผลิตภัณ ฑ์ด้ำนเกษตรเข้ำมำในมำเลเซีย  
อุตสำหกรรมท้องถิ่นก็จะต้องแข่งขันกันในแง่ลูกค้ำ  หำกต่ำงชำติมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกกว่ำก็
อำจจะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมมำเลเซีย อีกประเด็นคือเรื่องควำมปลอดภัยและคุณภำพสินค้ำที่น ำเข้ำมำ
ในมำเลเซียและสอดคล้องกับมำตรฐำนของมำเลเซียหรือไม่  อย่ำงไรก็ตำม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทข้ำมชำติก็จะ
ท ำให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกมำกข้ึนในกำรซื้อสินค้ำและมีควำมหลำกหลำยที่แข่งขันกันทั้งด้ำนรำคำและคุณภำพ 

 
นำย Wong Chew Hann และนำย Suhaimi Ilias จำก Maybank Investment Bank กล่ำวว่ำ 

มำเลเซียจะได้ประโยชน์จำก TPPA จำกกำรรวมสหรัฐฯ แคนำดำ และเม็กซิโก เนื่องจำกมำเลเซียไม่มีกำร
จัดท ำควำมตกลง FTA กับ 3 ประเทศนี้  สมำชิกใน TPPA มีสัดส่วนกำรส่งออกรวมกันถึง 41% ของมูลค่ำ
กำรส่งออกรวม และสัดส่วนกำรน ำเข้ำ 34% ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำรวมในปี 2558  โดยผู้ส่งออกมำเลเซียจะ
ได้ประโยชน์อย่ำงมำกโดยเฉพำะในกลุ่มสินค้ำชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งทอ  ชิ้นส่วนยำนยนต์และ
ส่วนประกอบ  เคมีภัณฑ์ น้ ำมันปำล์ม  ยำง และผลิตภัณฑ์จำกไม้   
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ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3% 
 

ในเดือนสิงหำคม 2558 ดัชนีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (Industrial Production Index : IPI) ของ
มำเลเซียขยำยตัวเพ่ิมข้ึน 3% เทียบกับเดือนสิงหำคม 2557 

 
ข้อมูลจำก Department of Statistics ระบุว่ำ กำรขยำยตัวของ IPI ในเดือสิงหำคมมำจำกดัชนี

ภำคอุตสำหกรรรม (ขยำยตัว 4.3%)  และไฟฟ้ำ (15.9%)  ขณะที่ IPI ของภำคเหมืองแร่ลดลง 3.4%  โดย
ผลผลิตของภำคอุตสำหกรรมในเดือนสิงหำคมขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 4.3%  และเพ่ิมข้ึน 4.2% ในเดือนกรกฎำคม   

 
กิจกรรมย่อยที่มีกำรขยำยตัวในเดือนสิงหำคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ขยำยตัว

เพ่ิมขึ้น 11.7%)  อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ (4.7%)  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะและโลหะ (3.7%)  อนึ่ง IPI 
ของมำเลเซียในช่วง 8 เดือนแรก (มกรำคม-สิงหำคม) ของปี 2558 ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 5.1% เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรเพ่ิมข้ึนของดัชนีทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ภำคอุตสำหกรรม (ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 4.7%)  
เหมืองแร่ (6.8%) และไฟฟ้ำ (3.5%) 
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ค่าเงินริงกิตจะอยู่ระหว่าง 4.45-4.50 ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐหากจีนไม่ลดค่าเงินหยวนอีก 
  

   
       ค่ำเงินริงกิตจะอยู่ระหว่ำง 4.45-4.50 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐภำยในสิ้นปีนี้หำกจีนไม่ลดค่ำเงินหยวนอีก 
  
       ในปีนี้ ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐได้อ่อนค่ำลงไปแล้วถึง 16% เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนอยู่
ระหว่ำง 4.178-4.185 ริงกิต/ดอลลำร์สหรัฐ “หำกจีนไม่ลดค่ำเงินริงกิตอีกภำยในสิ้นปีนี้  ก็จะไม่เห็นแรง
กดดันต่อเงินริงกิต” แหล่งข่ำวจำก Rabobank กล่ำว 
 
        กรณีค ำถำมว่ำ กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตมีผลกระทบต่อเงินริงกิตมำกกว่ำกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของ US 
Federal Reserve หรือไม่นั้น  นำย Michael Every, Rabobank กล่ำวว่ำ ทั้งสองเรื่องมีควำมส ำคัญเท่ำๆกัน 
โดยหำก Fed เพ่ิมอัตรำดอกเบี้ยก็จะมีนัยส ำคัญอย่ำงมำก แต่ก็ไม่สำมำรถลดกำรประเมินควำมส ำคัญของจีน
ต่ ำลงไปได้  ทั้งนี้ กำรตกลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของตลำดจีน  กำรลด
ค่ำเงินหยวนจะท ำให้เห็นตลำดถูกฉุดลงมำกกว่ำสกุลเงินของประเทศในเอเชียอ่ืนๆโดย เฉพำะสกุลเงินของผู้
ส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์ดังเช่นมำเลเซีย 
 
          นำย Michael Every, Rabobank กล่ำวต่อไปว่ำ รำคำน้ ำมันดิบจะลดลงไปอีก 20 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
บำเรลหำกจีนลดค่ำเงินหยวนอีก 
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การปฏิรูปเป็นสิ่งจ าเป็นท่ามกลางราคาน้ ามันที่ตกลง 

 
“ผู้ตัดสินใจระดับนโยบำยในประเทศที่ส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์อย่ำงเช่นบรูไนก ำลังเผชิญหน้ำกับควำม

ท้ำทำยในกำรด ำเนินกำรปฏิรูปโครงสร้ำงตำมที่ตั้งเป้ำไว้เพ่ือสร้ำงศักยภำพกำรเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น ” 
แหล่งข้อมูลจำก IMF กล่ำว 

 
รำยงำน World Economic Outlook ฉบับล่ำสุดได้วิเครำะห์กำรตกลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์

รวมทั้งน้ ำมันและโลหะ รวมทั้งได้เสนอแนะว่ำ ผู้ตัดสินใจระดับนโยบำยจะด ำเนินกำรในปัญหำนี้อย่ำงไร  โดย
รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ได้ตกลง 14% ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558  ในระยะเริ่มแรกรำคำน้ ำมันได้ฟ้ืนตัวขึ้น
เพ่ือสนองตอบต่อกำรตกลงของกำรลงทุนอย่ำงมำก  แต่เมื่อรำคำน้ ำมันได้ตกลงอีกครั้งจำกอุปทำนที่มำกของ
กลุ่มประเทศ OPEC และข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่ำน  ส่วนรำคำแก๊สธรรมชำติและถ่ำนหินที่เป็นตัวชี้หลั ก
ของรำคำน้ ำมันก็ตกลงด้วย   รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เชื้อเพลิง (รวมทั้งรำคำโลหะ) และรำคำสินค้ำเกษตร
ก็ลดลง 13% และ 8% ตำมล ำดับด้วย 

 
ข้อมูลจำก IMF ระบุว่ำ ควำมผันผวนของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ของโลกทีส่่งผลกระทบมำถึงกำรใช้จ่ำย

ภำยในประเทศสำมำรถท ำให้เกิดควำมผันผวนของผลผลิตขนำดใหญ่ท่ำมกลำงผู้ส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์ 
 
บรูไนเป็นผู้ส่งออกน้ ำมันและแก๊สซึ่งมีสัดส่วน 90% ของรำยได้  อนึ่ง ในประเทศที่พ่ึงพำกำรส่งออก

สินค้ำโภคภัณฑ์  “กำรลดลงของรำยรับด้ำนกำรคลังอำจจะเป็นต้องมีกำรปรับปรุงด้ำนกำรคลัง (fiscal 
adjustment)” IMF กล่ำว 
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