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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห ์
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

15 - 19 ตุลาคม  2561 
 

ทิศทางเศรษฐกิจอินโดนีเซียปี 2562 

 ปี 2561 เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความผันผวน  ประมาณการเศรษฐกิจอินโดนีเซียปี 2562 คาดว่า  จะยังคงซบ
เซา สอดคล้องกับความตึงเครียดทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซีย (เมษายน 2562)  
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา และการอ่อนค่าของเงินรูเปียห์ 

 รัฐบาลอินโดนีเซียต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่มีต่ออัตรา
แลกเปลี่ยนเงินรูเปียห์ ซึ่งลดลงต่ าสุดตั้งแต่วิกฤติการณ์ทางการเงินปี 2541 โดยรัฐบาลยังคงมองว่า เศรษฐกิจของ
ประเทศจะขยายตัวร้อยละ 5.3 จากมาตรการเศรษฐกิจต่างๆ ที่ประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2561 โดยประมาณการ
ปี 2562 นั้นต่ ากว่าประมาณการปี 2561 ที่ร้อยละ 5.4 แต่ยังคงสูงกว่าประมาณการของธนาคารโลกท่ีร้อยละ 5.2 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 +/-1 และอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเปียห์เฉลี่ยประมาณ 14,500 รู

เปียห์ต่อเหรียญสหรัฐ หรือสูงกว่าประมาณการภายใต้งบประมาณ
ของรัฐปี 2561 ที่ 13,500 รูเปียห์ต่อเหรียญสหรัฐ  

 อินโดนีเซียคาดว่าจะประสบการขาดดุลร้อยละ 1.85 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2562 ประมาณการรายได้ 
2,142 ล้านล้านรูเปียห์ และค่าใช้จ่าย 2,439 ล้านล้านรูเปียห์ 
เพ่ิมข้ึน 2,204 ล้านล้านรูเปียห์จากปี 2561 ประมาณการรายได้ทาง
ภาษี 1,781 ล้านล้านรูเปียห์เมื่อเทียบกับปีก่อน 1,609 ล้านล้านรู

เปียห์  

 เงินอุดหนุนพลังงานคาดว่าจะยังคงเป็นแรงกดดันต่องบประมาณของรัฐ เนื่องจากอัตราการใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนและการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการก าหนดราคา เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อ
อ านาจซื้อของผู้บริโภคและค่าความนิยมของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้ง รัฐบาลอินโดนีเซียจัดสรรงบประมาณรัฐปี 
2562 มูลค่า 157.79 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 65 จากงบประมาณของรัฐปี 2561 มูลค่า 94.6 ล้านล้านรู
เปียห์ เงินอุดหนุนประกอบด้วยเงินอุดหนุนน้ ามันเชื้อเพลิง 100.69 ล้านล้านรูเปียห์ และเงินอุดหนุนไฟฟ้า 57.10 
ล้านล้านรูเปียห์ 
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 งบประมาณของรัฐปี 2562 ก าหนดราคาน้ ามันดิบอินโดนีเซีย (Indonesia Crude Price: ICP) บาร์เรลละ 
70 เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากบาร์เรลละ 48 เหรียญสหรัฐในงบประมาณรัฐปี 2561 ผลผลิตน้ ามันมีแนวโน้มลดลง
ก าลังการผลิตวันละ 775,000 บาร์เรล ขณะที่ผลผลิตก๊าซ 1,250,000 บาร์เรลเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,200,000 
บาร์เรล 

 ในส่วนของภาคธนาคาร การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง  Bank Indonesia’s 7 days reserve 
repo rate (BI-7DRR) น าไปสู่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารปี 2562 เพ่ิมข้ึน จนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ธนาคาร
กลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 125 จุดเป็นร้อยละ 5.5 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมข้ึน 25 – 50 จุด หาก
ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะ
เพ่ิมข้ึน 30 – 60 จุด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมข้ึนจะส่งผลกระทบต่อผู้ให้กู้ยืม ในขณะเดียวกันเพ่ิมความเสี่ยงการให้
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สินเชื่อผู้บริโภคมีความเสี่ยงเนื่องจากมีบทบาทส าคัญต่อภาคธนาคารของอินโดนีเซีย
และแนวโน้มการบริโภค 

 ปี 2561 เศรษฐกิจของอินโดนีเซียต้องเผชิญกับอุปสรรภายในและภายนอกประเทศ และจะยังคงยืดเยื้อไป
ถึงปี 2562 อุปสรรคภายนอกเกิดจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เงินทุนส ารองธนาคารกลางสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนดึงเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่ รวมถึง 
อินโดนีเซีย 

ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 

 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายส าคัญของอินโดนีเซีย สืบเนื่องจากนโยบาย
การกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดี  Trump ของสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
รวมถึงอินโดนีเซีย หากเศรษฐกิจของจีนลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียร้อยละ 0.11 หากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาลดลงส่งร้อยละ 1 จะผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของอินโดนีเซียร้อยละ 0.05 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ทั้ง
สองประเทศได้ปรับขึ้นภาษีน าเข้าสินค้ามูลค่า 16,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และ 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ นอกจากนี้ ในเดือน
กันยายน 2561 สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนร้อยละ 
10 มูลค่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ใน
เดือนมกราคม 2562 ท าให้จีนปรับขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจาก

สหรัฐอเมริกามูลค่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือตอบโต้สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง  

สถานการณ์ต่างๆ กลับแย่ลง เมื่อนโยบายการค้าของ Trump ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจีนเท่านั้น 
สหรัฐอเมริกาได้ด าเนินการกับคู่ค้ารายใหญ่อย่างอินโดนีเซียเพื่อลดการขาดดุลการค้า ส าหรับตุรกี อาร์เจนติน่า 
และแอฟริกาใต้ท่ีตกเป็นเหยื่อของลัทธิการคุ้มครองทางการค้าของ Trump ทั้งสามประเทศได้รับผลกระทบจาก
ค่าเงินอ่อนตัวและเงินทุนไหลออก ท าให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 



 
 

 

THAI TRADE CENTER, JAKARTA                                                                                                   Page 3 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
จากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

อินโดนีเซียยังคงเป็นเป้าหมายของสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก ณ เดือนมิถุนายน 2561 สหรัฐอเมริกายังคง
ขาดดุลการค้า 4,119 ล้านเหรียญสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดด้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมถึงการ
ตรวจสอบคุณสมบัติสินค้าของอินโดนีเซีย 124 รายการที่อยู่ในระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized 
System of Preference : GSP) และขอให้องค์กรการค้าโลก (WTO) ก าหนดค่าปรับ 350 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ
นโยบายจ ากัดการน าเข้าสินค้าของอินโดนีเซีย นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่ารายได้การส่งออกของอินโดนีเซีย
อาจลดลง 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สืบเนื่องจากสงครามการค้าที่ก าลังด าเนินอยู่ ด้วยเหตุผลนี้ กระทรวงการคลัง
ของอินโดนีเซียเตือนว่า การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอาจลดลงเหลือร้อยละ 5.15 หาก
เศรษฐกิจโลกปี 2562 ยังคงไม่แน่นอน ดังนั้น อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 
ความเสี่ยงนี้ส่วนหนึ่งมาจากท่าทีของธนาคารกลางอินโดนีเซียในการป้องกันค่าเงินรูเปียห์และการไหลออกของ

เงินทุน รัฐบาลอินโดนีเซียคาดว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยมาตรฐานอีกครั้งในปี 2562 เพ่ือให้ทันกับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐจะส่งผลให้เงินทุนไหลออกจาก
ประเทศ ท าให้ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเป็น
อุปสรรคต่อการขยายตัวด้านสินเชื่อ และน าไปสู่การเพ่ิมข้ึน
ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งจะขัดขวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 

 

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และการขาดดุลดุลการค้า 

 ปี 2560 ประเทศขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมูลค่า 17,300 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ -1.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ) ซึ่งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดได้รับการชดเชยจากเงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามา
มูลค่า 29,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นประเทศยังมีส่วนเกินดุลการช าระเงิน 11,840 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 สถานการณ์ในปี 2561 แตกต่างจากปี 2560 จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ นัก
ลงทุนเลือกวางเงินในตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาท่ีพิจารณาแล้วน่าสนใจและมีเสถียรภาพกว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดใหม่ ดูได้จากเงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าอินโดนีเซียในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าเพียง 
6,500 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 นอกจากนี้ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสแรกของปี 2561 เพ่ิมข้ึน 13,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ท า
ให้ดุลการช าระเงินของอินโดนีเซียขาดดุล 8,200 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกอุปสรรคหนึ่งของอินโดนีเซียคือการขาด
ดุลการค้ามูลค่า 4,090 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

การน าเข้าเพิ่มขึ้น 
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 อินโดนีเซียขาดดุลเพิ่มขึ้น เนื่องจากการน าเข้าของประเทศเพ่ิมข้ึนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การน าเข้าของ
อินโดนีเซียเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.52 มูลค่า 124,180 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากปีก่อน 99,730 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่น าเข้าเครื่องจักรกลและเครื่องจักรเครื่องบิน ยานยนต์ วัสดุ
อินทรีย์เคมี เหล็ก เหล็กกล้า และพลาสติก 

 รัฐบาลออกกฎระเบียบกระทรวงการคลัง Finance Minister Regulation No. 110/2018 ว่าด้วยการ
ปรับขึ้นภาษีรายได้ร้อยละ 10 จากการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 1,147 รายการ ได้แก่ เครื่องส าอางค์ 
เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และสินค้าอาหาร เพ่ือลดการน าเข้า 

 มาตรการอ่ืนๆ รวมถึงการบังคับใช้ B20 เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามันและก าหนดให้อุตสาหกรรมเพิ่มการใช้
วัสดุในท้องถิ่น คาดว่าจะปรับปรุงดุลการค้าของประเทศท าให้ความ
ต้องการเงินเหรียญสหรัฐลดลงและค่าเงินรูเปียห์แข็งค่าขึ้น ซึ่งถูก
วิพากวิจารณ์ว่าจะท าให้ระดับราคาผู้บริโภคสูงขึ้นและเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังกล่าวอีกว่า สาเหตุที่แท้จริงที่
ท าให้การน าเข้าเพ่ิมข้ึนคือนโยบายของกระทรวงการค้าที่ยกเลิกข้อ
ก าหนดการน าเข้าจากหน่วยงาน/กระทรวงด้านเทคนิคต่างๆ ส าหรับ
สินค้าอาหาร เช่น ข้าว น้ าตาลทรายดิบ และเกลือ  

 นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียยังระงับโครงการสาธารณูปโภคหลายโครงการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้า 35 กิกะวัตน์ ซึ่งต้องพ่ึงพาการน าเข้าเครื่องจักร 

 

ค่าเงินรูเปียห์อ่อน 

 ค่าเงินรูเปียห์คาดว่าจะอ่อนตัวลงจนถึงการเลือกตั้งสมัยหน้า ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 
2561 ค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียลดลงมากกว่าร้อยละ 10 จาก 13,345 รูเปียห์เป็น 15,000 รูเปียห์ต่อเหรียญ
สหรัฐ อยู่ในระดับที่ต่ าสุดตั้งแต่วิกฤติการณ์ทางการเงินปี 2541 

 ในขณะเดียวกัน ในส่วนของภาคตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซีย ดัชนี Jakarta Composite Index (JCI) 
ปี 2561 ลดลงกว่าร้อยละ 10 จากที่สูงสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ 6,689 เป็น 5,811 เดือนกันยายน 2561 

 ธนาคารกลางอินโดนีเซียพยายามป้องกันค่าเงินรูเปียห์โดยการแทรกแซงตลาด ส่งผลให้เงินส ารองอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงจากเดือนมกราคม 2561 มูลค่า 131,980 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 117,800 
ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกันยายน 2561  

 แนวโน้มเศรษฐกิจของอินโดนีเซียปี 2562 เป็นลักษณะผสม โดยในระยะสั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่
ระดับปานกลาง เนื่องจากค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อน การไหลออกของเงินทุน การขาดดุลการค้า และการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด รวมถึงผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
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 นักลงทุนเลือกที่จะรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียต้องพ่ึงพาการลงทุนใน
ประเทศและการใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปี 2562  

 กระทรวงสวัสดิการทางสังคมได้จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือทางสังคมปี 2562 มูลค่า 381 ล้าน
ล้านรูเปียห์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33 จากปีก่อน 287 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคให้เศรษฐกิจของ
ประเทศปลอดภัย 

 สภาพเศรษฐกิจของอินโดนีเซียระยะยาวจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน
ประเทศ โดยเฉพาะเครื่องมือทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซียต่ ากว่ามูลค่าท่ามกลางค่าเงินรูเปียห์ที่
อ่อนลง และเป็นโอกาสที่ดีส าหรับการลงทุน ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งท่ีจะ
สนับสนุนการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางและกระตุ้นการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีจะท าให้เกิดลมปะทะในระยะสั้งท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดจากคู่แข่งขันท้ังสองฝ่ายเช่นเดียวกับ
การเลือกตั้งในครั้งก่อน ซึ่งกรณีของอินโดนีเซียการเลือกลงทุนในระยะกลางหรือระยะยาวเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด
ส าหรับนักลงทุน 
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ลูกค้าออนไลน์นิยมการให้บริการจัดส่งสินค้าในวันเดียว 

 ผู้ค้าปลีกออนไลน์และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าก าลังเผชิญกับความท้ายทายความต้องการจัดส่งสินค้าให้ถึง
มือลูกค้าเร็วขึ้น เนื่องจากลูกค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ชอบให้สินค้าถึงมือภายในวันที่ท าการสั่งซื้อ โดยจากการส ารวจ
ข้อมูลผู้บริโภคล่าสุดของบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) พบว่า ร้อยละ 51 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกบริการจัดส่งสินค้าวันเดียวกัน ส่วนร้อยละ 74 ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพ่ือให้สินค้าส่งถึง
มือภายในวันเดียวกัน 

 Sharly Rungkat ที่ปรึกษาบริษัท PwC กล่าวว่า ประชาชนไม่สนใจว่าเมื่อไหร่ที่สินค้าจะมาถึงภายในหนึ่ง
ชั่วโมง สองชั่วโมง หรือนานกว่านั้น ตราบใดที่สามารถการให้บริการส่งสินค้าในวันเดียวกัน  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยาก
ที่จะให้บริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีบริษัทใหม่ๆ และบริษัท 
startups ที่ให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วกว่า ถึงแม้ว่าผู้เล่นในปัจจุบัน ( existing players) จะมีการเติบโตที่ดี
เนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของอีคอมเมิร์ซ แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากล าบาก  เพราะบริษัทจัดตั้งใหม่
อย่าง Grab และ Go-jek เสนอบริการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวเช่นกัน 

 การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในอินโดนีเซีย  
รายได้จากการให้บริการจัดส่งสินค้าของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2558 – 2559 ข้อมูลจาก PwC แสดง
ให้เห็นว่า  ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ก่อให้เกิดรายได้แก่บริการจัดส่งสินค้าถึง ร้อยละ 25 ของรายได้ บริการจัดส่งสินค้า
ทั้งหมด  
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