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ค่าเงินริงกิตอ่อนตัวลงมากที่สุดใน 6 ปี
ขณะนี้ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐได้ตกต่ำลงมำกเกือบเป็นที่ 6 เมื่อเทียบกับเงินสกุล
อื่นๆในภูมิภำค โดยผู้เชี่ยวชำญคำดว่ำ เงินริงกิตจะสูญเสีย แรงผลักดันต่ อไป โดยค่ำเงินริงกิตเมื่อวันที่ 5
มกรำคม 2558 ได้ซื้อขำยกันอยู่ที่ 3.5338 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐนั้น กำลังมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่ำง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน
เมื่อปี 2557 เงินริงกิตอ่อนตัวมำกที่สุดในเอเซียโดยเฉพำะในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2557 เมื่อ
รำคำน้ำมันดิบของโลกตกต่ำลงซึ่งส่งผลให้ค่ำเงินริงกิตอ่อนตัวลงถึง 6.3% ขณะที่กำรแข็งตัวของเงินดอลลำร์
สหรัฐจะเป็นตัวชี้นำตลำดต่อไปในสัปดำห์นี้
นำย Saktiandi Supaat หัวหน้ำของ FX Research Maybank กล่ำวว่ำ กำรตกลงของรำคำน้ำมัน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อค่ำเงินริงกิตในสัปดำห์นี้ ขณะที่ ตัวเลขเงินสำรองระหว่ำงประเทศของ
มำเลเซียได้ชี้เห็นถึงกำรที่ธนำคำรกลำงของมำเลเซียอำจจะเข้ำไปแทรกแซงเพื่อให้ค่ำเงินริงกิตมีเสถียรภำพ
Datuk Gen Sem Yan, Managing Director ของบริษัท V.S Industry Bhd. กล่ำวว่ำ โดยทั่วไปกำร
อ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตของท้องถิ่นที่ได้รับเงินจำกกำรส่งออกเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐ
แต่กำรแข็งตัวของเงินดอลลำร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินท้องถิ่นจะส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้ำ
นักวิเครำะห์จำก RHB Research Institute กล่ำวว่ำ ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินริงกิตที่
เพิ่มขึ้น 3% จะทำให้รำยได้ของภำคอุตสำหกรรมลดลง 2-4%
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ยอดส่งออกของมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายน 2557 โต 2.1%
ในเดือนพฤศจิกำยน 2557 มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียอยู่ที่ 63.73 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัว
เพิ่มขึ้น 2.1% ซึ่งถือว่ำเป็นเดือนที่สูงที่สุดเท่ำที่เคยบันทึกไว้
แหล่งข่ำวจำก MITI กล่ำวว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมของมำเลเซียในเดือนพฤศจิกำยน
2557 อยู่ที่ 49.58 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 เนื่องจำก
มูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (1.52 พันล้ำนริงกิต) ขยำยตัวเพิ่มขึ้น รองลงมำ ได้แก่
เคมีภัณฑ์ (404.6 ล้ำนริงกิต) เหล็กและเหล็กกล้ำ (347.2 ล้ำนริงกิต) ขณะที่มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตร
อยู่ที่ 5.17 ล้ำนริงกิต ซึ่งลดลง 13.4% เนื่องจำกกำรลดลงของกำรส่งออกน้ำมันปำล์มและยำงธรรมชำติดิบ
ทั้งปริมำณและรำคำที่ลดลง นอกจำกนี้มูลค่ำกำรส่งออกเหมืองแร่อยู่ที่ 8.66 พันล้ำนริงกิต ลดลง 0.4%
เนื่องจำกกำรลดลงของกำรส่งออกแก๊สธรรมชำติเหลว (412.1 ล้ำนริงกิต) อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำกำรส่งออก
ปิโตรเลียมดิบขยำยตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เนื่องจำกปริมำณส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่มูลค่ำกำรนำเข้ำรวมอยู่ที่ 52.6
พันล้ำนริงกิต โดยมีมูลค่ำกำรรวมในเดือนพฤศจิกำยน 116.33 พันล้ำนริงกิต เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 และทำให้ดุลกำรค้ำในเดือนพฤศจิกำยน 2557 เกินดุล 11.13 พันล้ำนริงกิตซึ่ง
ถือว่ำสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 เป็นต้นมำ
อนึ่ง ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียอยู่ที่ 698.44 พันล้ำนริงกิต
เพิ่มขึ้น 6.8% ซึ่งสูงเกือบ 5 เท่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 1.4% โดยกำรเติบโตของ
กำรส่งออกอยู่ในตลำดหลักๆ ได้แก่ อำเซียน สหภำพยุโรป ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ
ไต้หวัน ขณะที่มูลค่ำกำรนำเข้ำอยู่ที่ 624.52 พันล้ำนริงกิต เพิ่มขึ้น 5.4% ทำให้เกินดุลกำรค้ำ 73.92
พันล้ำนริงกิต โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 มูลค่ำกำรค้ำรวมของมำเลเซียอยู่ที่ 1.323 ล้ำนล้ำน
ริงกิต ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับ 1.247 ล้ำนล้ำนริงกิตในช่วงเดียวกันของปี 2556
ที่มำ : Bernama
7 มกรำคม 2558

Maybank ยังมองอย่างเป็นกลางในอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซียในปีนี้
Maybank Investment Bank Research (Maybank IB) ยังคงมองอย่ำงเป็นกลำงในอุตสำหกรรม
รถยนต์ของมำเลเซียในปีนี้เมื่อพิจำรณำสภำพแวดล้อมที่ตึงตัวข้ำงหน้ำ
Maybank กล่ำวถึงผลกำรวิจัย ที่คำดว่ำ ปริมำณกำรผลิตรถยนต์โดยรวมในครึ่งปีแรกของปี 2558
จะหดตัวลงเหลือ 320,000 คัน จำก 333,000 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกมองว่ำ
ผู้บริโภคจะรัดเข็มขัดมำกขึ้นและคอยเฝ้ำดูสถำนกำรณ์เนื่องจำกต้นทุนค่ำครองชีพที่สูงขึ้นและควำมไม่แน่นอน
ของรำคำรถยนต์จำกกำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) อย่ำงไรก็ตำม กำรขำดแคลนระบบขนส่งสำธำรณะ
และกำรทดแทนรถยนต์เก่ำ ก็อำจจะช่วยรักษำระดับกำรผลิตรถยนต์ของภำคอุตสำหกรรม Maybank ยังคง
กำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรผลิตรถยนต์ในปี 2558 ไว้เช่นเดิมที่ 660,000 คัน ซึ่งถือว่ำไม่เติบโต จำกข้อสัณนิ
ฐำนวงจรกำรซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์เก่ำและอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2558
จะอยู่ที่ 5%
ขณะที่ หน่วยงำน Frost & Sullivan คำดว่ำ ยอดขำยรถยนต์ของมำเลเซีย ทั้งหมดในปี 2558 จะ
อยู่ที่ 685,950 คัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 3.15% เมื่อเทียบกับ ปีก่อน กำรลดลงของรำคำเชื้อเพลิงจะทำให้
ยอดขำยรถยนต์เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมำสแรกของปีนี้ ทั้งนี้ ในปี 2557 คำดว่ำ ยอดขำยรถยนต์ทั้งหมดใน
มำเลเซียจะอยู่ที่ 665,000 คัน ในจำนวนนี้ คำดว่ำ national car จะมีส่วนแบ่งตลำดรำว 53.2% (ค่ำย
รถยนต์ แ ห่ ง ชำติ ข องมำเลเซี ย ที่ เ ป็ น ของบริ ษั ท Perusahaan Otomobil Kedua (Perodua) และบริ ษั ท
Proton Holdings Bhd. (Proton) มีส่วนแบ่งตลำด 33.1% และ 20.1% ตำมลำดับ) ส่วนค่ำยรถยนต์ของ
บริ ษัท UMW Toyota Motor Sdn.Bhd. มีส่ ว นแบ่งตลำด 12.3% ในปี 2557 และ Honda Malaysia
Sdn.Bhd. มีส่ ว นแบ่ งตลำด 13% ทั้งนี้ นำย Kavan Mukhtyar คำดว่ำ ผู้ ผ ลิ ตรถยนต์ต่ำงชำติจะมี ก ำร
ประกอบรถยนต์ในมำเลเซียมำกขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์ของชำติเพื่อดึงรำคำรถยนต์ให้ถูกลง
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ธุรกิจในมาเลเซียจะมุ่งส่งเสริมยอดขาย
“ธุรกิจในมำเลเซียจะมุ่งส่งเสริมยอดขำยท่ำมกลำงควำมท้ำทำยของเศรษฐกิจโลก” ผลสำรวจจำก
รำยงำนจำก Grant Thornton Business Report (IBR) กล่ำว
ผลจำกกำรสำรวจได้แสดงเห็นว่ำ จำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มีควำมเป็นไปได้มำกที่
เจ้ำของธุรกิจส่วนใหญ่ (60% ของผู้ตอบแบบสำรวจ) จะส่งเสริมประสิทธิภำพของยอดขำยให้มำกขึ้น โดย
40% จะขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ และอีก 34% จะขยำยธุรกิจภำยในประเทศ เจ้ำของธุรกิจกำลัง
กลับมำคิดกลยุทธ์กำรขำยอีกครั้ง รวมทั้งกระบวนกำรส่งเสริมกำรขำย กำรวำงแผนกำรให้รำงวัล กำร
ฝึกอบรม เป็นต้นเพื่อที่จะเสริมสร้ำงกำรประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ กำรแกว่งตัวของรำคำน้ำมันเป็นควำมกังวลหนึ่งของตลำดโลก แม้รำคำน้ำมันที่ถูกลงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้นำเข้ำสุทธิและภำคอุตสำหรรม เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรขนส่ง แต่ก็สร้ำงปัญหำ
ให้แก่บริษัทด้ำนพลังงำนและตลำดหลักๆ เช่น รัสเซีย และตะวันออกกลำง เป็นต้น
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