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การตกลงของราคานามันดิบอย่างมากส่งผลกระทบต่อบริษัทนามันและแก๊สในเอเชีย
“กำรตกลงของรำคำนำมันดิบ ในตลำดโลกอย่ำงมำกส่งผลกระทบต่อบริษัทนำมันและแก๊สในเอเชีย ”
Moody’s Investors Service กล่ำว
Vikas Halan รองประธำน ของ Moody’s Investors Service กล่ ำ วว่ ำ กำรตกลงของรำคำ
นำมันดิบในตลำดโลกนับตังแต่ปลำยปี 2557 ทำให้รำยรับและกำรไหลของเงินสดของบริษัทนำมันและแก๊ส
ในเอเชียลดลงและเครดิตอ่อนแอลงในปี 2558 ขณะเดียวกัน กำรลดลงของรำคำนำมันดิบก็เป็นประโยชน์
ของภูมิภำคเอเซีย-แปซิฟิกในฐำนะเป็นผู้นำเข้ำนำมันสุทธิ
รำคำน ำมัน ดิบ ได้ตกลงมำกกว่ำ 50% ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2557-มกรำคม 2558 เนื่องจำก
ปริมำณน ำมัน ดิบ ที่ ผลิ ตได้มำกกว่ำที่คำดกำรณ์ ไว้ในสหรัฐ ฯและอุปสงค์ที่ล ดลงของตลำดใหม่ (emerging
market) ทังนี ควำมไม่สมดุลของอุปสงค์ -อุปทำนอำจแย่ลงหำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลง
อย่ำงฮวบฮำบหรือกำรยกเลิ กกำรคว่ำบำตรทำงเศรษฐกิจของอิห ร่ำนยังคงดำเนิน ต่อไปก็จะทำให้ ปริมำณ
นำมันดิบเพิ่มขึน
ทังนี Moody ได้ตังสมมุติฐำนว่ำ รำคำนำมันเบรนท์จะอยู่ที่ 55 ดอลลำร์ส หรัฐต่อบำเรลตลอดปี
2558 และ 65 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำเรลในปี 2559
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รายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของมาเลเซียยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง
“รำยได้จำกกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของมำเลเซียยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมำเลเซียยังคงเป็นหนึ่งใน
สิบของผู้ส่งออกของโลก” Datuk Amar Douglas Uggah Ebas รัฐมนตรีกระทรวง Plantation Industries
and Commodities กล่ำว
ในกำรเปิดงำนแสดงสินค้ำ Malaysia International Furniture Fair (MIFF) 2015 Dutuk Amar
Douglas กล่ำวว่ำ อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของมำเลเซียซึ่งได้รับกำรยอมรับจำกต่ำงประเทศในช่วงที่ผ่ำนมำ
ยังคงมีควำมยั่งยืนและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ต่อไป โดยภำคอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ควรมองไปที่
กำรขยำยไปยังตลำดใหม่ๆและตลำดระดับบนโดยกำรสนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชนและกำรส่งเสริมกำรค้ำ
ทังนีควรมีกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ สร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมเพื่อดึงดูดผู้ซื อให้กว้ำงขวำงขึนและ
เหมำะกับไลฟ์สไตล์ของโลก
ในปี 2557 มำเลเซียส่งออกไม้และผลิ ตภัณ ฑ์จำกไม้มูลค่ำ 20.5 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัวเพิ่มขึน
5.1% จำกปี 2556 ขณะที่ส่งออกเฟอร์นิเจอร์มูลค่ำ 8.01 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัวเพิ่มขึน 8.8% จำกปี
2556 โดยรำยได้จำกกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์มีสัดส่วน 80% ของรำยได้จำกกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทังหมด
ในปี 2557
Datuk Amar Douglas Uggah Ebas กระตุ้นให้อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทำงำนใกล้ชิดกันมำกขึน
เพื่ อไปสู่เป้ ำหมำยรำยได้ที่ 53 พัน ล้ ำนริงกิตของอุตสหกรรมไม้และผลิ ตภัณ ฑ์ไม้ภ ำยในปี 2020 ภำยใต้
National Timber Industry Policy โดยผู้ประกอบกำรควรแสวงหำกระบวนกำรผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ปรับ เปลี่ ยนอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนอย่ ำงเข้มข้นไปสู่ กำรใช้ทุน อย่ำงเข้มข้น รวมทังปรับเปลี่ ยนกำรผลิ ต
จำนวนมำกสำหรับตลำด (mass-market production) ไปเป็นลักษณะที่แตกต่ำงมำกขึน (more diverse)
และเพิ่มมูลค่ำ
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ผลผลิตนามันปาล์มในมาเลเซียและอินโดนีเซียจะเพิ่มขึนหากภูมิอากาศปกติ
“ในปี 2558 ผลผลิตนำมันปำล์มในมำเลเซียและอินโดนีเซียคำดว่ำจะเพิ่มขึนหำกสภำพภูมิอำกำศ
ยังคงปกติ” Datuk Carl Bek-Neilsen, United Plantation Bhd. กล่ำว
Datuk Carl Bek-Neilsen กล่ำวต่อไปว่ำ สภำพอำกำศที่แห้งแล้งและนำท่วมเมื่อปีที่แล้วส่งผลให้ผล
ผลิตนำมันปำล์มลดลงอย่ำงมำกโดยเฉพำะในไตรมำสที่ 4 อย่ำงไรก็ตำม อำจจะต้องรอดูว่ำอะไรจะเกิดขึนใน
อีก 2-3 เดือนข้ำงหน้ำเนื่องจำกหำกอำกำศแห้งแล้งกระทันหันก็จะทำให้ยำกที่ผลผลิตจะเพิ่มขึน
สำหรับในไตรมำสแรกของปี 2558 ผลผลิตนำมันปำล์มลดลงเล็กน้อยแต่ภำพรวมตัวเลขยังคงขึนอยู่
ว่ำอะไรจะเกิดขึนในเดือนเมษำยนและพฤษภำคม ในส่วนของรำคำ หำกอินโดนีเซียดำเนินแผนงำนกำรใช้ไบ
โอดีเซลอย่ำงมีประสิทฺธิภำพและได้รับกำรสนับสนุนจำกสภำพอำกำศแล้วก็คำดว่ำ รำคำนำมันปำล์มโดยเฉลี่ย
จะอยู่ระหว่ำง 2,200-2,400 ริงกิตต่อตัน แต่หำกอินโดนีเซียไม่ดำเนินกำรกำรใช้นำมันไบโอดีเซลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพก็จะทำให้รำคำเฉลี่ยนำมันปำล์มอยู่ระหว่ำ 2,000-2,200 ริงกิตต่อตัน ขณะที่ปัจจุบันรำคำ
นำมันปำล์มอยู่ที่ 2,360 ริงกิตต่อตัน
อนึ่ง ในปี 2557 ผลผลิตปำล์มนำมันเพิ่มขึนจำก 19.22 ล้ำนตันในปี 2556 เป็น 19.67 ล้ำนตัน
ในปี 2557
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 จะราบเรียบ
ในปี 2558 คำดว่ำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์จะรำบเรียบจำกกำรที่ผู้ซือจะ “wait and see” กำรใช้
ภำษีสินค้ำและบริกำรขณะที่ค่ำเงินริงกิตอ่อนตัวลง
นำย Siva Shanker ประธำน Malaysia Institute of Estate Agents คำดว่ำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
จะขยับตัวขึนในปี 2559 และ 2560 และสูงในปี 2561 โดยปัจจุบันภำครัฐกำหนดระยะเวลำกำรผ่อน
ชำระเงินกู้เพื่อซืออสังหำริมทรัพย์ไว้สูงสุด 35 ปี เพื่อลดภำระหนีสินของภำคครัวเรือนและสถำบันกำรเงินก็
ระวังมำกขึนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ของกำรกู้เงิน ทังนี กลุ่มคนวัยหนุ่มสำวเป็นกลุ่มสนับสนุนตลำดโดยครึ่งหนึ่ง
ของประชำกรมำเลเซียมีอำยุ 25 ปีหรือมำกกว่ำ
อนึ่ง รำคำที่อยู่อำศัยที่สำมำรถซือหำกันได้จะอยู่ในระดับรำคำ 150,000-250,000 ริงกิตต่อหน่วย
เพื่อให้ผู้ซือที่มีรำยได้ต่อเดือน 3,000 ริงกิตหรือต่ำกว่ำสำมำรถซือที่อยู่อำศัยในระดับรำคำดังกล่ำวได้
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