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การปฏิรูปเศรษฐกิจของมาเลเซียอาจสามารถลดผลกระทบจากราคานามันโลกตกตา
“กำรปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ของมำเลเซี ย ช่ ว ยบรรเทำผลกระทบจำกกำรตกต่ ำของรำคำน ำมั น โลก ”
ธนำคำรโลกกล่ำว
Dr.Frederico Gil Sander นักเศรษฐศำสตร์อำวุโสของมำเลเซียกล่ำวว่ำ ผลกระทบจำกรำคำตกต่ำ
ของนำมันโลกถูกชดเชยจำกกำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) และรำยรับจำกภำษีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
นำมันและแก๊สเพิ่มขึน ธนำคำรโลกคำดว่ำ รำคำนำมันในตลำดโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล
ในปีนี ลดลง 25% จำกเฉลี่ยอยู่ที่ 97-100 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรลในปี 2557
ในช่วงที่ผ่ำนมำ รำยรับของรัฐบำลมำเลเซียที่ขึนอยู่กับรำยรับจำกนำมันและแก๊สกำลังลดลงและ
มำเลเซียก็อยำกจะลดกำรพึ่งพำลงให้ต่ำกว่ำ 30% ในปี 2554 รำยรับจำกปิโตรเลียมของมำเลเซียคิดเป็น
สั ดส่ ว น 35.8% ของรำยรั บ ทั งหมด และลดลงเหลื อ 33.7% และ 31.2% ในปี 2555 และ 2556
ตำมลำดับ ด้วยเหตุผลจำกำรอ่อนตัวของรำคำนำมันดิบ จึงทำให้รัฐบำลมำเลเซียตัดสินใจปล่อยให้ตลำดไป
กำหนดรำคำเชือเพลิงของผู้บริโภคผ่ำนระบบ managed float ที่จะประกำศเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน
มกรำคม 2557 รำคำนำมันประเภท RON 95 และ RON 97 ลดลงเหลือ 1.91 ริงกิตและ 2.11 ริงกิตต่อ
ลิตร ตำมลำดับ ส่วนรำคำนำมันดีเซลอยู่ที่ 1.93 ริงกิตต่อลิตร
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MITI คาด มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมฮาลาลจะเกินดุลกว่า 32 พันล้านริงกิต
กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) คำดว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกอุตสำหกรรม
ฮำลำลในปี 2558 จะเกินดุลมำกกว่ำ 32 พันล้ำนริงกิตเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริง
กิตสำมำรถเป็นตัวขับเคลื่อนกำรส่งออก
Datuk Seri Jamil Bidin, CEO, Halal Development Industry Corporation กล่ ำ วว่ ำ จ ำนวน
ผู้ผลิตวัตถุดิบที่ได้รับกำรรับรองฮำลำลในปีนีจะเพิ่มขึน โดยปัจจุบันมีจำนวนบริษัทในภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตที่ได้รับรองฮำลำลจำก Jakim รำว 200 บริษัท ในจำนวนนี 70% เป็นบริษัทข้ำมชำติ HDC ได้ตังเป้ำ
จะมีบริษัทใหม่ๆรำว 300 บริษัทต่อปีที่เข้ำมำในอุตสำหกรรมฮำลำล โดยรำว 100 บริษัทที่ได้รับกำรรับรอง
ฮำลำลมำจำกธุรกิจวัตถุดิบฮำลำล
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำฮำลำลอยู่ที่ 18.8 พันล้ำนริงกิต ในจำนวนนี
เป็นกำรส่งออกวัตถุดิบฮำลำล 6 พันล้ำนริงกิต อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี บริษัทที่ผลิตวัตถุดิบฮำลำลกำลังเผชิญ
กับควำมท้ำทำยโดยเฉพำะเรื่องกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อที่จะผลิตวัตถุดิบฮำลำลและอุปทำนวัตถุดิบที่มีจำกัด
ทังนี วัตถุดิบฮำลำลจะสนับสนุนธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องสำอำงค์ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
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นักลงทุนจะต้องหาโอกาสการลงทุนใน GMS
นักลงทุนจะต้องหำโอกำสกำรลงทุนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่นำโขง (GMS) ผ่ำนไทยเพื่อเปิดรับผลได้จำก
กำรลงทุนและกำรเติบโตในภูมิภำค
นำย Kim Eng จำก Maybank กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำใน GMS รวมทังกำรเสริมสร้ำงกำรค้ำ ข้ ำม
พรมแดน กำรลงทุนและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ GMS เป็นโครงกำร
พัฒนำที่ดำเนินกำรโดย Asian Development Bank ที่ครอบคุลม 6 ประเทศในลุ่มแม่นำโขง ได้แก่ กัมพูชำ
ลำว เมียนมำร์ ไทย เวียดนำม และยูนนำยของจีน ซึ่งครอบคลุมประชำกร 330 ล้ำนคน
Datuk Abdul Farid Alias, CEO, Maybank group กล่ ำ วว่ ำ ปี 2558 จะเป็ น ปี ที่ ไ ทยกลั บ มำ
หลังจำกปัญหำกำรเมืองในปี 2557 ที่จะกรุยทำงสำหรับกำรใช้ จ่ำยของภำครัฐเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
กำรส่งเสริมกำรส่งออกและควำมรู้สึกของนักลงทุนจะช่วยสนับสนุนกำรเติบโต ในสินปี 2557 ดัชนีในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดเพิ่มขึน 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำด้วยมูลค่ำกำรซือขำยประจำวันรำว
1.38 พันล้ำนเหรียญสหรัฐซึ่งสูงที่สุดในอำเซียนทังๆที่ไทยประสบปัญหำควำมวุ่นวำยภำยในประเทศเมื่อปีที่
ผ่ำนมำ นำย Kim Eng กล่ำวว่ำ นั่นแสดงให้เห็นถึงโอกำสที่จะใช้เป็นประตูไปสู่ GMS โดยคำดว่ำ ภูมิภำค
ดังกล่ำวจะเติบโต 7.5% ต่อปี และผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่ำในปี 2020
ปัจจุบัน มีบริษัทไทยที่ อยู่ในตลำดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทยมำกกว่ำ 100 บริษัท หรือคิดเป็น
17% ที่เป็นเจ้ำของธุรกิจใน GMS
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อุปสงค์ผลิตภัณฑ์นามันปาล์มตกลงในเดือนมกราคม 2558
ผลิตภัณฑ์นำมันปำล์มของมำเลเซียในเดือนมกรำคม 2558 ตกลง 17.7% เทียบกับเดือนธันวำคม
2557 เนื่องจำกอุปสงค์จำกผู้บริโภครำยใหญ่
แหล่งข่ำวจำก Intertek Testing Services กล่ำวว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์นำมันปำล์มในเดือน
มกรำคม 2558 ได้ตกลงเหลือ 886,189 ตัน จำกเดือนธันวำคม 2557 ซึ่งอยู่ที่ 1.077 ล้ำนตัน โดย
บริษัท Phillip Futures Sdn.Bhd กล่ำวว่ำ อุปสงค์ที่อ่อนตัวจำกจีนในช่วงฤดูหนำวและอินเดียที่อุ ปทำน
ภำยในประเทศสำมำรถผลิตได้เพียงพอกับควำมต้องกำร ขณะเดียวกัน ควำมต้องกำรไบโอดีเซลจำกยุโรปก็ตก
ลงอย่ำงมีนัยสำคัญเนื่องจำกรำคำนำมันดิบในตลำดโลกถูกลง
Malaysian Palm Oil Board (MPOB) รำยงำนว่ำ ได้มีกำรใช้จ่ำยเงิน 340 ล้ำนริงกิตเพื่อสร้ำงคลัง
ปิโตรเลียมทั่วประเทศ 35 แห่งเพื่อผสมนำมันโบโอดีเซล ทังนี MPOB ได้เริ่มต้นศึกษำโบโอดีเซล 10 โดย
กำรให้สิทธิประโยชน์สำหรับโครงกำรศึกษำดังกล่ำวซึ่งจะเป็นช่วยเสริมสร้ำงกำรใช้นำมันปำล์มในกำรผลิต
นำมันโบโอดีเซล
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ธุรกิจค้าปลีกอาจจะขยายตัว 5.5% ในปี 2558
“อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีก ได้รับกำรคำดหมำยว่ำ อำจจะเติบโต 5.5% ในปี 2558 จำกเดิมที่เคย
คำดกำรณ์ไว้ที่ 6%” บริษัทวิจัยของกลุ่มอุตสำหกรรมค้ำปลีก กล่ำว
Tan Hai Hsin, Managing Director กล่ำวถึง "ควำมท้ำทำยที่ใหญ่ที่สุด" ว่ำ สิ่งที่อุตสำหกรรมจะต้อง
เผชิญในปี 2558 คือ กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคจำกกำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำร(GST) ของรัฐบำลในเดือน
เมษำยน ศกนี โดยในรำยงำนอุตสำหกรรมค้ำปลีกในมำเลเซียกล่ำวว่ำ ผู้บริโภคคงจะใช้วิธี “รอคอยและเฝ้ำดู
(wait-and-see)” รำคำของสินค้ำและบริกำรก่อนที่จะกลับมำซือสินค้ำ จำกกำรใช้ GST โดยคำดว่ำ ในช่วง
เดือนที่หกหลังจำกเดือนเมษำยน อำจเป็นไปได้ที่ ยอดขำยปลีกจะชะลอตัวลงเนื่องจำกผู้บริโภคได้ซือสินค้ำ
หลักๆที่สำคัญไว้ล่วงหน้ำทังหมดแล้ว โดยในช่วงไตรมำสแรกของปีนี ยอดซือสินค้ำของผู้บริโภคคงจะเพิ่มขึน
อย่ำงรวดเร็วจำกอิทธิผลของหลำยๆปัจจัย
นำย Tan กล่ำวต่อไปว่ำ อำจเป็นไปได้ที่ ผู้บริโภคจะใช้จ่ำยมำกขึนในระยะกลำงภำยหลังจำกที่ได้รับ
โบนัสช่วงสินปี กำรให้เงินช่วยเหลือตำมนโยบำย 1Malaysia และเทศกำลตรุษจีนที่กำลังจะมำถึง กำรใช้จ่ำย
ที่เพิ่มขึนจะเห็นได้ชัดมำกขึนในสินค้ำอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่ำสูง รวมทังกลุ่มสินค้ำแฟชั่นหรู เครื่องประดับ
รถยนต์ คอมพิ ว เตอร์ กล้ อ งถ่ ำ ยรู ป โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งใช้ ภ ำยในบ้ ำ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ ภำยในบ้ ำ น
เฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งบ้ำน ซึ่ง อำจจะเห็นกำรซือสินค้ำเหล่ำนีสูงขึนในช่วงไตรมำสแรก หลังจำก
นัน ยอดขำยค้ำปลีกคำดว่ำจะกลับมำปกติอีกครังในไตรมำสสุดท้ำยของปีนี
อนึ่ง อัตรำกำรเติบโตของยอดขำยปลีกชะลอตัวอยู่ที่ 2% ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2557 เทียบ 3.1%
ในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ กำรเฉลิมฉลองเทศกำลละศีลอดในเดือนกรกฎำคม 2557 ก็ไม่สำมำรถ
สร้ำงยอดขำยทีแ่ ข็งแกร่งได้ทั่วประเทศ ทังนี คำดว่ำ ในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2557 ก็คำดว่ำกำรเติบโตของ
ยอดขำยปลีกจะลดลง โดยตลอดปี 2557 กำรเติบโตของอุตสำหกรรมค้ำปลีกคำดว่ำจะอยู่ที่ 4.9% (จำก
เดิมที่คำดว่ำจะอยู่ที่ 6%) หรือคิดเป็นมูลค่ำ 96.2 พันล้ำนริงกิต
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MIER เตือนความเสียงของเศรษฐกิจมาเลเซียในระยะสัน
มำเลเซียต้องเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงของเศรษฐกิจในระยะสันจำกปัจจัยเศรษฐกิจภำยนอกและควำมไม่
สมดุลทำงกำรเงิน
สถำบันวิจัย MIER (Malaysian Institute of Economic Research) กล่ำวว่ำ ปี 2558 เป็นปีแห่ง
ควำมท้ำทำยของมำเลเซียเนื่องจำกคำดว่ำ อัตรำกำรเจริญเติ บโตทำงเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเนื่องจำกกำร
ตกต่ำของนำมันดิบและค่ำเงินริงกิต โดยต้นทุนค่ำครองชีพสูงขึน กำรไหลออกของเงินทุน (ไปยังประเทศที่มี
อัตรำดอกเบียสูง) และงบประมำณรัดเข็มขัดของรัฐบำลที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภำยในประเทศ
กำรลงทุนของภำคเอกชนอำจชะลอตัวลงในไตรมำสที่จะมำถึงโดยเฉพำะผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่แท้จริง
เนื่องจำกต้นทุนกำรกู้ยืมและอัตรำเงินเฟ้อสูงขึน อุปสรรคทำงโครงสร้ำงกับหนีสินภำคครัวเรือนที่สูงขึนและ
หนีสำธำรณะอำจสร้ำงควำมเสี่ยงในระยะกลำงและระยะยำว
MIER คำดว่ำ ปี 2558 อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียจะอยู่รำว 5% ในระยะ
กลำงและระยำว ต้นทุนด้ำนพลังงำนที่ลดลงจะเสริมสร้ำงกำรเติบโตในประเทศที่นำเข้ำนำมันและกำรใช้จ่ำย
ของผู้ บ ริ โ ภค กำรอ่อนตัว ของค่ำ เงิ น ริ ง กิต จะเสริ มขี ด ควำมสำมำรถในกำรส่ ง ออกและยกระดับ จ ำนวน
นักท่องเที่ยว ขณะที่อัตรำเงินเฟ้ออำจะได้รับผลกระทบจำกปัจจัยทังภำยในและภำยนอก ส่วนกำรใช้ภำษี
สินค้ำและบริกำร (GST) ในเดือนเมษำยน ศกนี และกำรทบทวนนโยบำยอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนขันต่ำ รวมทัง
ควำมต้องกำรให้ค่ำจ้ำงแรงงำนเพิ่มขึนจะเป็นฉนวนสร้ำงแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกรอบหนึ่ง
อนึ่ง นักวิชำกำรคำดว่ำ อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในปี 2557 ของมำเลเซีย จะอยู่ที่ 5.9%
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ยอดขายรถยนต์ของมาเลเซียอาจลดลงในปี 2558
ยอดขำยรถยนต์ใหม่ในปี 2558 ในมำเลเซียอำจเป็นไปได้ที่จะอ่อนตัวลงท่ำมกลำงกำรเพิ่มขึนของ
ต้นทุนค่ำครองชีพและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
MIDF Research คำดว่ำ จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในปีนี จะอยู่ที่ 670,000 คัน เพิ่มขึน 0.5% (จำก
666,465 คัน ในปี 2557) ซึง่ ต่ำจำกตัวเลขที่คำดกำรณ์ไว้เดิมของสถำบันยำนยนต์ของมำเลเซีย (Malaysia
Automotive Institute) ที่ 700,000 คัน ขณะที่ Hong Leong Investment Bank คำดว่ำ ปีนีจำนวน
รถยนต์ที่ผลิตในมำเลเซียจะอยู่ที่ 663,000 คัน เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนของผู้บริโภคอันเนื่องมำจำกกำรใช้
ภำษีสินค้ำและบริกำรและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
MIDF Research มองว่ำ ยอดขำยรถยนต์ในปี 2558 อำจจะไม่ค่อยดีนักทังเนื่องจำกต้นทุนค่ำครอง
ชีพสูงขึนและสภำวะเศรษฐกิจ ทังนี ในปี 2557 ข่ำยรถยนต์ Perodua ยังคงครองส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุดที่
29.3% รองลงมำคือ ได้แก่ Proton (17.4%)
ที่มำ : New Straits Times
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คาด การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตดึงดูดผู้ซืออสังหาริมทรัพย์มากขึน
“กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิต คำดว่ำจะดึงดูดผู้ซือในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ มำกขึนเนื่องจำก
รำคำอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ นมำเลเซี ย เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ๆมี ร ำคำถู ก ว่ ำ ” นำย Soam Heng Choon,
Managing Director, IJM Land Bhd กล่ำว
นำย Choon กล่ำวต่อไปว่ำ ตรำบใดที่ไม่นำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ ก็จะสำมำรถตรึงรำคำบ้ำน
และดึงดูดผู้ซือทังจำกชำวต่ำงชำติและคนท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม สิ่งท้ำทำยขณะนีคือ กำรที่ผู้ซือไม่สำมำรถ
ได้รับหลักประกันว่ำ จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดเนื่องจำกกฎเกณฑ์กำรให้สินเชื่อที่เข้มงวด และทำให้ผู้ซือต้อง
วำงเงินดำวน์มำกขึน ส่วนกำรใช้ภำษีสินค้ำและบริกำรที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษำยน 2558 นันก็คำด
ว่ ำ จะท ำให้ ร ำคำอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขึ นเนื่ อ งจำกเป็ น input tax ที่ ไ ม่ ส ำมำรถขอคื น ภำษี จ ำกผู้ พั ฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์ได้ อนึ่ง คำดว่ำ รำคำอสังหำริมทรัพย์อำจจะไม่เพิ่มขึนอย่ำงทันทีทันใดเมื่อถึงวันที่ 1 เมษำยน
558 แต่น่ำจะค่อยๆเพิ่มขึน
ที่มำ : New Straits Times
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