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สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

อุตสาหกรรมนามันและแก๊สอาจเผชิญกับความท้าทายในปี 2558
“อุตสำหกรรมนำมันและแก๊สของโลกคำดว่ำ จะเผชิญกับเส้นทำงที่ขรุขระในปี 2558 กับกำรลดลง
ของรำคำนำมันดิบ” นำย Mohd Khairi Idham Amran จำกสำนักข่ำว Bernama กล่ำว
บริษัทปิโตรนัสของมำเลเซีย ได้ประกำศตัดรำยจ่ำยกำรลงทุน ในปี 2558 ลงสำหรับโครงกำรใหม่ๆ
จำกกำรลดลงของรำคำนำมันและคำดว่ำผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสำกรรมเดีย วกันนีก็จะดำเนินรอยตำม บริษัทปิ
โตรนัสกล่ำวว่ำ อุปทำนส่วนเกินที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมส่ว นใหญ่คำดว่ำรำคำนำมัน
จะยังอยู่ ใ นระดั บ ต่ำในปี 2558 ขณะนีองค์ กรของประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลีย ม (Organisation of the
Petroleum Exporting Countries: OPEC) กำลังไม่เต็มใจที่จะยกเลิกส่วนแบ่งตลำดโดยไม่ลดกำลังกำรผลิต
และปล่อยให้ตลำดดูแลตัวของมันเอง และไม่มีใครรู้ว่ ำ OPEC จะทำอะไรต่อไป
รำคำนำมันดิบเบรนท์ของโลกตกต่ำเป็นปีที่ 5 ในเดือนนีอยู่รำว 60 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรลเนื่องจำก
อุปทำนส่วนเกินมีอย่ำงต่อเนื่องได้ก่อกวนตลำดท่ำมกลำงกำรบูมของกำรผลิตของ shale oil และแก๊สในสหรัฐ
บริษัทปิโตรนัสซึ่งเป็นบริษัทนำมันแห่ง ชำติวำงแผนที่จะลดเงินปันผลและจ่ำยภำษีอำกรแก่รัฐบำล
มำเลเซียลงและลดค่ำรอยัลตีของนำมันและแก๊สลงเนื่องจำกรำยได้ส่วนใหญ่จะเป็นรำยจ่ำยกำรลงทุนหำกรำคำ
นำมันยังคงอยู่ระหว่ำง 70-75 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรลในปีนี
Datuk Seri Abdul Wahid Omar กล่ำวว่ำ กำรพึ่งพำรำยรับจำกนำมันและแก๊สของมำเลเซีย ได้
ค่อยๆหดตัวลงในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำโดยคิดเป็นสัดส่วนเพีย ง 8% ของ GDP ในปัจจุบัน ขณะที่รัฐบำลได้
สร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจโดยเปลี่ยนกำรพึ่งพำจำกเกษตรกรรมและสินค้ำโภคภัณฑ์ไปเป็นสำขำอื่นซึ่ง
ปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยภำคบริกำร (55% ของ GDP) และภำคอุตสำหกรรม (25% ของ GDP)
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เศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงยืดหยุ่นแม้ราคานามันตกลง
กำรเติบโตของ GDP ของมำเลเซียยังคงยืดหยุ่นแม้รำคำนำมันได้ตกลงในขณะนี และบัญชีเดินสะพัด
อำจไม่ขำดดุลลดลงแม้ว่ำรำคำนำมันเบรนท์จะตกลงเหลือ 50 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล
นำย Koh Huat Soon หัวหน้ำด้ำนกำรลงทุนของบริษัท Pacific Mutual Fund Bhd. กล่ำวว่ำ
แม้ว่ำ หลำยหน่วยงำนจะให้ควำมเห็นถึ งแรงปะทะต่ อกำรเติ บโตทำงเศรษฐกิ จของมำเลเซีย ในปี 2558
เนื่องจำกรำคำนำมันโลกที่ตกลง แต่บริ ษัทเชื่อว่ำ เศรษฐกิจของมำเลเซีย ยังคงยืดหยุ่นที่จะต้ำนทำนสภำวะ
กดดันในเรื่องดังกล่ำว
บริษัทกล่ำวต่อไปว่ำ เนื่องจำกรำยรับรำว 30% ของรัฐบำลมำเลเซียมำจำกนำมัน จึงเกรงกันว่ำ กำร
ที่รัฐบำลตังเป้ำงบประมำณขำดดุลไว้ที่ 3% ของ GDP ในปี 2558 จะไม่สำมำรถบรรลุผลสำเร็จได้ บริษัท
เชื่อว่ำ บริษัทปิโตรนัสมีควำมสำมำรถที่จะเพิ่มกำรจ่ำยเงินปันผลและลดขนำดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนโดยเฉพำะ
กำรกำรลงทุนในโครงกำรในต่ำงประเทศมำกกว่ำโครงกำรลงทุนภำยในประเทศ
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เสถียรภาพของตลาดแรงงานมาเลเซียจะลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของมำเลเซีย ได้รับกำรคำดกำรณ์ว่ำ จะเติบโตปำนกลำงในปี 2558 เนื่องจำกอุปสงค์
ภำยในประเทศที่ชะลดตัวลงอำจจะช่วยลดผลกระทบที่จะได้รับจำกตลำดแรงงำนที่มีเสถียรภำพ
บริษัท Malaysian Rating Corp Bhd. (MARC) กล่ำวว่ำ ตลำดแรงงำนที่มีเสถีย รภำพจะช่วยปัอง
กันกำรลดลงของกำรใช้จ่ำยอย่ำงหวบหำบลง นอกจำกนี กำรลดลงของรำคำนำมันดิบในตลำดโลกก็จะช่วย
บรรเทำผลกระทบต่อผู้บริโภคเนื่องจำกภำคธุรกิจอำจเลือกที่จะยืดเวลำเพิ่มรำคำสินค้ำและบริกำรออกไป
บริษัทคำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย ในปี 2558 จะอยู่ที่ 4.7% จำกเดิม ที่ประมำณ
กำรไว้ที่ 5.8% ส่ วนเงิ น เฟ้ อจะเป็ นปั จจั ย หลั กที่ ฉุด ควำมต้ องกำรของผู้ บริ โ ภคในปี 2558 เนื่อ งจำก
มำตรกำรกำรลดกำรอุดหนุน กำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) และหนีสินของภำคครัวเรือน
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ผลผลิตนามันปาล์มดิบคาดว่า จะอยู่ที่ 20 ล้านตันในปี 2558
ผลผลิตนำมันปำล์ม ดิบ (CPO) ในปี 2558 คำดว่ำ จะอยู่ที่ 20 ล้ำนตัน จำกเดิม ที่คำดว่ำจะอยู่ ที่
19.5 ล้ำนตัน
Datuk Amar Douglas Uggah Embas รั ฐ มนตรี กระทรวง Plantation Industries and
Commodities กล่ำวว่ำ ในปี 2557 ผลจำกนำท่วมทำให้เกษตรกรสวนปำล์ม รำยย่อยจำนวน 7,500 รำย
ที่มีพืนที่ปำล์ม 24,000 เฮกเตอร์ และที่ดินสวนปำล์ม 230 แห่งที่ครอบคลุม พืนที่ 160,000 เฮกเตอร์
ได้รับผลกระทบ โดยหน่วยงำน Malaysian Palm Oil Board กำลังพิจำรณำที่จะบรรเทำผลกระทบจำกนำ
ท่วม โดยในเดือนธันวำคม 2557 ผลผลิตนำมันปำล์มคำดว่ำ จะลดลงรำว 15-20% หรือ 1.4 ล้ำนตันจำก
เดิมที่เคยอยู่ที่ 1.75 ล้ำนตันในเดือนพฤศจิกำยน ส่วนสต๊อกคำดว่ำ จะอยู่ที่ 2 ล้ำนตันจำกเดิม 2.7 ล้ำนตัน
เมื่อเดือนพฤศจิกำยน
Datuk Uggah กล่ำวต่อไปว่ำ สต๊อกของปำล์มนำมันอำจลดลงอย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำกรัฐบำลจะมีกำร
ใช้ไบโอดีเซล B7 (ผสมนำมันปำล์ม 7% กับนำมันดีเซล 93%) ตังแต่เดือนมกรำคม 2557 เป็นต้นไปทั่ว
ประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐบำลก็กำลังมองที่จะใช้ไบโอดีเซลในอนำคต
ในส่วยของยำงพำรำ Datuk Uggah คำดว่ำ ผลผลิตยำงพำรำในปี 2558 จะอยู่ที่ 700,000 ตัน
โดยในเดือนมกรำคม 2558 คำดว่ำผลผลิตจะชะลอลงอยู่ที่ 30,000 ตันเนื่องจำกฝนที่ตกหนัก ขณะที่ก็
เป็นช่วงเวลำแห่งควำมท้ำทำยสำหรับยำงธรรมชำติที่ผลผลิตอำจเขยิบเพิ่มขึนในกลำงปี 2558
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