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ค่าเงินริงกิตอาจปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้น
“ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ อำจปรับตัวแข็งค่ำขึ้นตำมรำคำน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น” นำย
Hoe Cheah, RHB Asset Management Malaysia กล่ำว
ค่ำเงินริงกิตปรับตัวลดลงมำตั้งแต่ปลำยปีที่แล้วจำกควำมกังวลที่รำคำน้ำมันดิบในตลำดโลกลดลงซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรคลังของรัฐบำลมำเลเซียและจำกกำรขำยสินทรัพย์ในมำเลเซียของนักลงทุนต่ำงชำติ
โดยกำรปรับตัวของรำคำน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจะช่วยในกำรปรับตัวของค่ำเงินริงกิตได้บำงส่วน
สำเหตุที่กลุ่ม OPEC ยังคงไว้ซึ่งปริมำณกำรผลิตน้ำมันดิบเนื่องจำกสมำชิก OPEC ต้องกำรกดดัน
ผู้ผลิตน้ำมันดิบอื่นๆในตลำดโลก ขณะนี้ รำคำน้ำมันดิบอยู่ที่ 55 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล นำย Hoe Cheah
คำดว่ำ แหล่งขุดเจำะน้ำมันที่มีต้นทุน สูงจะปิดตัวลงซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตน้ำมันดิบลดลงและทำให้
ควำมต้องกำรน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในระยะยำว 1-2 ปี ข้ำงหน้ำ รำคำน้ำมันจะกลับไปอยู่ที่ 60-70 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรล ซึ่งก็ต้อง
คำนึงึึงสาำวะที่ไม่อำจคำดกำรณ์ไว้ด้วย
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บริษัท MSM คาดว่า จะบรรลุข้อตกลงร่วมทุนธุรกิจน้าตาลในไตรมาส 2
บริษัท MSM Malaysia Holdings Bhd. คำดว่ำ จะบรรลุข้อตกลงกำรร่ว มทุนทำธุรกิจน้ำตำลกับ
อินเดีย อินโดนีเซียและจีนาำยในไตรมำส 2 ของปีนี้
Datuk Sheikh Awab Sheikh Abod กล่ำวว่ำ เหตุผลที่ MSM เลือกที่จะร่วมทุนกับ 3 ประเทศนี้
เนื่องจำกทั้งสำมประเทศนี้บริโาคน้ำตำลมำกที่สุด โดยมีสัดส่วน 21% ในปี 2557 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำ อุปสงค์
น้ำตำลจะเติบโตเป็น 35% ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ รองลงมำคือ ประเทศในทวีปอัฟริกำ โดยขณะนี้ MSM
กำลังมองธุรกิจน้ำตำลปลำยน้ำ
อนึ่ง MSM ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตำลรำยใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่าำยใต้กำรควบคุมของ Felda Global Ventures
Holdings Bhd. จะเปิดสำนักงำนกำรค้ำ ที่ดูไบในเดือนมีนำคม ศกนี้ ซึ่งเป็นควำมพยำยำมที่จะสร้ำงควำม
แข็งแกร่งในด้ำนกำรแข่งขันและตลำดส่งออก สำหรับรำคำขำยปลีกน้ำตำลทรำยของบริ ษัทนั้น ก็จะยังคง
ระดับรำคำเดิมไว้แม้ว่ำรำคำในตลำดโลกจะมีแนวโน้มลดลง
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เศรษฐกิจมาเลเซียปี 2557 โต 6%
ในปี 2557 อัตรำกำรเจริ ญเติบ โตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียอยู่ที่ 6% เทียบกับ 4.7% ในปี
2556 โดยในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2557 เศรษฐกิจมำเลเซียขยำยตัว 5.8% จำกกำรขับเคลื่อนของกำรใช้
จ่ำยของาำคเอกชน
นำย Shan Saeed จำกบริษัท IQI Holdings Sdn.Bhd. คำดว่ำ ในปี 2558 แนวโน้มของกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยน่ำจะอยู่ระหว่ำง 5-5.5% อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกิจของมำเลเซีย
ในปี 2559 อำจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจำกผลกระทบที่คำดว่ำเศรษฐกิจของสหรัฐฯและสหาำพยุโรปชะลอ
ตัว อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำ ผลกระทบดังกล่ำวจะค่อนข้ำงน้อยมำกเนื่องจำกมำเลเซียได้ เปลี่ยนไปมุ่งเป้ำ คู่ค้ำที่
อยู่าูมิาำคอำเซียน
ธนำคำรกลำงของมำเลเซียกล่ำวว่ำ กำรเติบโตของเศรษฐกิจมำเลเซียในไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 ที่
สูงึึง 5.8% มำจำกกำรขยำยตัวของกำรลงทุนของาำคเอกชน (11.2%) ตลำดแรงงำนที่มีเสึียราำพ และ
กำรเติบโตของค่ำจ้ำงแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่าำคบริกำรขยำยตัว 6.4% ในทุกาำคธุรกิจบริกำรย่อยๆ
ส่วนาำคอุตสำหกรรมยังคงเติบโตอย่ำงคงเส้นคงวำที่ 5.2% จำกกำรส่งออกผลิตาัณฑ์ /ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่ง กำรบริโาคของาำคเอกชนก็ขยำยตัว 7.8% ส่วนอัตรำเงินเฟ้อในไตรมำส 4 อยู่
ที่ 2.8% แต่คำดว่ำจะลดลงในปี 2558 จำกที่คำดว่ำรำคำน้ำมันลดลง
ในแง่กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) สุทธิในปี 2557 อยู่ที่ 35.1 พันล้ำนริงกิต โดยส่วน
ใหญ่เป็น FDI ในาำคอุตสำหกรรม บริกำร เหมืองแร่ กำรเงิน ค้ำปลีก ค้ำส่ง ทั้งนี้ ในไตรมำสที่ 4 ของปี
2557 ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐได้อ่อนตัวลง 6.4%
อนึ่ง ธนำคำร Maybak กล่ำวว่ำ ปี 2558 จะเป็นปีแห่งควำมท้ำทำยอีกปีหนึ่ง เนื่องจำกปัจ จัย
าำยนอกมำกกว่ำปัจจัยาำยใน และจำกกำรแกว่งตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งกำรตกลงของรำคำน้ำมันดิบ
โดยในปี 2558 มำเลเซียได้ปรับตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไว้ที่ 4.5-5%
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การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตไม่ได้กระทบต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย
“กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตไม่ได้กระทบต่อพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปัจจุบันซึ่ง ยัง คง
แข็งแกร่ง” Tan Sri Dr.Zeti Akhtar Aziz ผู้ว่ำกำรธนำคำรกลำงของมำเลเซียกล่ำว
มำเลเซียยังมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีเสึียราำพ ที่สะท้อนมำจำกควำมแข็งแกร่งด้ำนพื้นฐำนและ
ระบบกำรเงิน และกำรรองรับแรงปะทะผ่ำนสึำนะเงินสำรองระหว่ำงประเทศและหนี้จำกาำยนอกที่สำมำรึ
จัดกำรได้ Tan Sri Aziz กล่ำวว่ำ มีควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรลดลงของรำคำน้ำมันและผลกระทบต่อกำร
คลังของมำเลเซีย ทั้งนี้กำรที่ค่ำเงินริงกิตอ่อนตัวลงสืบเนื่องจำกกำรประเมินอย่ำงผิดๆต่อนัยสำคัญของน้ำมัน
และแก๊สในโครงสร้ำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย ปัจจุบัน เศรษฐกิจของมำเลเซีย ได้ปรับเปลี่ยนไปยังสำขำอื่นๆ
แล้ว โดยรำยรับของรัฐบำลจำกน้ำมันและแก๊สมีสัดส่วนเพียง 22% ของรำยรับทั้งหมด ซึ่ งึือว่ำลดลงเพียง
เล็กน้อยจำกเดิมทีมีสัดส่วนึึง 40% ก่อนหน้ำนั้น ค่ำเงินริงกิตเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆในาูมิาำคอ่อนตัว
จำกกำรที่มีกำรคำดกำรณ์ว่ำสหรัฐฯจะปรับนโยบำยกำรเงินให้เป็นไปตำมปกติท่ำมกลำงกำรฟื้นตัว ในประเทศ
ขนำดใหญ่ ค่ำเงินในาูมิาำคเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐได้อ่อนตัวมำตั้งแต่เดือนกันยำยน 2557
Dr.Zeti Akhtar Aziz กล่ำวต่อไปว่ำ ควำมกังวลต่อเศรษฐกิจโลกและกำรตกลงของรำคำน้ำมันทำให้
มีกำรไหลออกของเงิน ทุน ต่ำงชำติึึง 18.6 พันล้ ำนริงกิต แต่กำรไหลออกเงินทุนดังกล่ำวก็ึือเป็นเรื่อง
ธรรมดำ
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มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติของมาเลเซียในไตรมาส 4 ของปี 2557 ลดลง
ในไตรมำส 4 ของปี 2557 มูลค่ำกำรส่งออกยำงธรรมชำติของมำเลเซียลดลง 16.7% โดยมีมูลค่ำ
กำรส่งออกเพียง 69,438 ตัน เมือเทียบกับช่ว งเดียวกันของปี 2556 โดยยำงธรรมชำติประเาท SMR
(Standard Malaysia Rubber) คิดเป็นสัดส่วน 95.5% ของยำงธรรมชำติที่มำเลเซียส่งออกทั้งหมด
ทั้งนี้ มำเลเซีย ส่ งออกยำงธรรมชำติ มำกที่สุ ด คิดเป็นสั ดส่ ว น 48.3% รองลงมำคือ เยอรมนี
(9.7%) สหรัฐฯ (5%) อิหร่ำน (12.9%) เกำหลีใต้ (2.1%) บรำซิล (1.6%) ตุรกี (1.7%) ฟินแลนด์
(1.7%) และโปรตุเกส (1.7%)
ขณะที่ในเดือนธันวำคม 2558 มำเลเซียนำเข้ำยำงธรรมชำติ 85,193 ตัน ลดลง 27.1% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 โดยขณะนี้มำเลเซียมีสต๊อกยำงธรรมชำติอยู่ 137,990 ตัน ลดลง
17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
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อาเซียนบรรลุผลสาเร็จในการดาเนินงาน 95% ภายในปี 2558
สมำชิกอำเซียนตั้งเป้ำหมำยไปสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ทีจ่ ะมีกำรดำเนินงำนได้สำเร็จ
95% าำยในปี 2558 ส่วนอีก 5% ที่เหลือก็จะส่วนที่เป็น priority ที่จะต้องดำเนินกำรในปี 2559
นำย P.Ravidran, MITI กล่ำว่ำ ขณะนี้าำพรวมของกำรดำเนินงำนของอำเซียนเพื่อไปสู่ AEC ในช่วง
Phase 1-3 (2008-2013) สำเร็จไปแล้ว 80.7% หรือคิดเป็น 334 จำก 414 มำตรกำรทีอ่ ำเซียนจะต้อง
ดำเนินงำน ส่วน Phase 4 (2014-2015) แล้วเสร็จแล้ว 38.7% หรือ 82 จำก 212 มำตรกำร (ณ เดือน
ธันวำคม 2557)
ขณะที่มำเลเซียได้ดำเนินงำนสำเร็จ 85.5% หรือ 372 จำก 435 มำตรกำรสำหรับช่วง Phase 1-3
และแล้วเสร็จ 43.8% หรือ 95 จำก 217 มำตรกำรใน Phase 4 โดยเมื่อรวมผลกำรปฏิบัติงำนทั้งสิ้นแล้ว
มำเลเซียมีกำรดำเนินสูงกว่ำอำเซียนเนื่องจำกได้รวมทั้งกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรของอำเซียนและมำตรกำร
รำยประเทศ
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