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ข่าวอยีปิต์ประจ าสัปดาห์ที ่ 2  เดือน พฤศจิกายน 2559 

หัวข้อข่าว ...อยีปิต์ลดการอุดหนุนภาคพลงังาน โดยปรับเพิม่ราคาน า้มันเช้ือเพลงิขายปลกี... 

ข้อเท็จจริงข่าว    ภายหลงัจากท่ี  ธนาคารกลางอียิปตไ์ดป้ระกาศเม่ือเชา้วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2599  ให้
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั โดยธนาคารก าหนดอตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงอยู่
ท่ี 1 เหรียญสหรัฐ = 13.00 ปอนดอี์ยิปต ์ซ่ึงเป็นอตัราท่ีท าใหค่้าเงินปอนดียิปตล์ดค่าลงจากอตัราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี
เดิมราว 4.2 ปอนดอี์ยิปต/์เหรียญสหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 47.7    ในบ่ายวนัเดียวกนั รัฐบาลอียิปตก์ไ็ดป้ระกาศข้ึน
ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงภายในประเทศ โดย ราคาน ้ามนัเบนซิน ออกเทน 80 ปรับจากลิตรละ 1.60 ปอนดอี์ยิปต ์เป็น 
2.35 ปอนดอี์ยิปต ์และ ราคาน ้ามนัเบนซิน ออกเทน 92 ปรับจากลิตรละ 2.60 ปอนดอี์ยิปต ์เป็น 3.50 ปอนดอี์ยิปต ์
และน ้ามนัดีเซล ปรับจากลิตรละ 1.80 ปอนดอี์ยิปต ์เป็น 2.35 ปอนดอี์ยิปต ์ 

บทวเิคราะห์    การท่ีรัฐบาลอียปิตป์ระกาศปรับเพิ่มราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงขายปลีก ไปพร้อมกบั
การท่ีธนาคารกลางประกาศลอยตวัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในคร้ังน้ี  เน่ืองจาก ทั้ง 2 เร่ืองเป็นส่ิง
ท่ีกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ ก าหนดเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าใหมี้การชะลอการอนุมติัเงินกูจ้  านวน 12,000 
ลา้นเหรียญสหรัฐแก่อียิปต ์  ซ่ึงการท่ีรัฐบาลอียิปตด์ าเนินการลอยตวัอตัราแลกเปล่ียนและปรับเพ่ิมราคาน ้ามนั
เช้ือเพลิงไปพร้อมกนัถือเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากในช่วงระยเวลา 2 ปีท่ีรัฐบาลเขา้
มาบริหารราชการ เศรษฐกิจอียิปตไ์ม่มีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัข้ึนเลย แมว้า่ รัฐบาลจะมีโครงการขนาดใหญ่เพ่ือกระตุน้
การลงทุนและการบริโภคภายในประเทศแลว้กต็าม โดยเฉพาะการท่ีทุนส ารองเงินตราต่างประเทศของอียิปตอ์ยูใ่น
ระดบัต ่ากวา่ 16 – 17 ลา้นเหรียญสหรัฐ(ซ่ึงต ่ากวา่ 3 เดือนของยอดน าเขา้สินคา้) มาต่อเน่ืองกวา่ 5 ปี และรัฐบาลได้
ก าหนดอตัราแลกเปล่ียนแบบคงท่ีในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา กย็ิ่งท าใหเ้กิดภาวะขาดแคลนเงินตราต่างประเทศมากยิ่งข้ึน 
ดงันั้น รัฐบาลอียิปตจึ์งเห็นแลว้วา่ ถึงเวลาท่ีจะตอ้งมีการปฏิรูปเศรษฐกิจตามท่ีกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ
ก าหนด เพ่ือใหก้องทุนการเงินระหวา่งประเทศตดัสินใจอนุมติัเงินกู้ 12,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ   และหากด าเนิน
ลอยตวัอตัราแลกเปล่ียนเพียงอยา่งเดียวกย็งัไม่แน่ใจวา่ กองทุนการเงินจะอนุมติัเงินกูด้งักล่าวหรือไม่  รวมถึง หากมี
การปรับข้ึนราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงในภายหลงั พ่อคา้จะถืออากาสใชเ้ป็นขอ้อา้งในการปรับข้ึนราคาสินคา้ข้ึนอีก   

การประกาศลอยตวัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และการปรับข้ึนราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง 
ในคร้ังน้ี จะส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อของอียปิตใ์นช่วงปลายปี 2559  เพิ่มข้ึนมาก  ซ่ึงจะส่งผลต่ออ านาจซ้ือของ
ประชาชน โดยเฉพาะชนชั้นกลางซ่ึงมีการบริโภคสินคา้น าเขา้และน ้ามนัเช้ือเพลิงมาก ซ่ึงในช่วง 1 – 2 เดือน
ต่อจากน้ี ผูน้ าเขา้สินคา้อาจมีการชะลอการน าเขา้สินคา้เพื่อรอดูอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศวา่จะ
เป็นไปในทิศทางใด  อยา่งไรก็ดี ส านกังานฯเห็นวา่ การด าเนินมาตรการทั้ง 2 เร่ืองขา้งตน้น่าจะเป็นผลดีให้
เศรษฐกิจของอียปิตมี์การฟ้ืนตวัในระยะต่อไป และจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของอียปิตเ์ป็นไปตามตน้ทุนท่ี
แทจ้ริง รวมทั้งกลไกทางดา้นการตลาดจะมีการปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  อยา่งไรก็ดี หากรัฐบาลอียปิตย์งั
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ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียวในดา้นความปลอดภยั ปัญหาการ
ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศของอียปิตก์็จะยงัมีอยู ่   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ สคต.ไคโร     การน าเขา้สินคา้ของอียปิตใ์นช่วงไตรมาสสุดทา้ย
ของปี 2559 จะยงัคงลดลง   ผูน้ าเขา้สินคา้จะยงัคงชะลอการน าเขา้เพื่อดูแนวโนม้ของค่าเงินปอนดอี์ยปิตไ์ป
สักระยะหน่ึง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของอียปิตจ์ะมีความผันผวนนอ้ยลง  ซ่ึงจะ
ช่วยผูน้ าเขา้อียปิตต์ดัสินใจในการน าเขา้สินคา้ไดถู้กตอ้งมากข้ึน  และคาดวา่ในปี 2560 การน าเขา้จะฟ้ืนตวัดี
ข้ึนจากการท่ีอียปิตจ์ะไดรั้บเงินกูจ้ากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศเพื่อน ามาฟ้ืนฟูและพฒันาเศรษฐกิจใน
ประเทศ ซ่ึงจะท าใหค้วามตอ้งการสินคา้เพิ่มข้ึน        ผูส่้งออกไทยท่ีมีการส่งออกสินคา้ไปยงัอียปิต์ควรเฝ้า
ติดตามสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจของอียปิตผ์า่นขอ้มูลข่าวสารจากเวปไซดข์องกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ หรือสอบถามโดยตรงจากส านกังาน ทางอีเมล ์ditpcairo@gmail.com   รวมทั้งการตรวจสอบขอ้มูล
กบัผูน้ าเขา้อียปิตท่ี์เป็นคู่คา้อยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[    ] นโยบายภาครัฐ        [    ]  เศรษฐกิจการลงทนุ          [ /  ]  แนวโน้มตลาด         [  /  ] รายงานสินค้าและบริการ          [    ] อ่ืนๆ  
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