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สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

ค่าเงินริงกิตอาจเป็นไปได้ที่จะยังคงผันผวนในไตรมาส 2
กำรแข็งค่ำของเงิน ดอลลำร์สหรัฐในไตรมำสแรกของปีนี้ทำให้ ส กุล เงินของประเทศต่ำงๆในเอเชีย
รวมทั้งเงินริงกิตมีควำมผันผวนในไตรมำสแรกของปีนี้และเป็นไปได้ที่จะยังคงต่อเนื่องเช่นนี้ในไตรมำส 2
“ผลกระทบจำกกำรตกลงของรำคำแก๊สธรรมชำติ สภำพคล่องที่ตึงตัว และมูลค่ำสินทรัพย์ที่ดึงดูด
น้อยลงเป็นจุดที่สร้ำงแรงกดดันหลักๆ” นำย Wong Seng และ Tan Swee นักวิเครำะห์จำก AmMarkets
กล่ำว โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระหว่ำงรำคำน้ำมันดิบและแก๊สที่ล่ำช้ำถึง 6 เดือนจะสร้ำงแรงกดดันต่อเงินริง
กิตในช่วง 2-3 เดือนข้ำงหน้ำ
ควำมต้องกำรแก๊สธรรมชำติของเอเชียอ่อนตัวทำให้รำคำแก๊สธรรมชำติ ตกลง (ควำมต้องกำรแก๊ส
ธรรมชำติของเอเชียมีสัดส่วน 75% ของควำมต้องกำรแก๊สธรรมชำติของโลก โดยส่วนใหญ่ควำมต้องกำรมำ
จำกญี่ ปุ่ น เกำหลี ใต้ จี น อิ น เดี ย และไต้ ห วั น ) เงื่อ นไขสภำพคล่ อ งที่ อ่ อ นตั ว ลงท ำให้ เงิน ส ำรองเงิน ตรำ
ต่ำงประเทศตกลงและผลกระทบจำกสภำพคล่องส่วนเกินในระบบและสัดส่วนของหนี้ระยะสั้นก็เป็นอีกแรง
กดดัน โดยค่ำเงินริงกิตอ่อนตัวลง 5.6% เมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐ
AmMarkets คำดว่ำ ค่ำเงินริงกิตจะอยู่ที่ 3.65 ริ งกิตต่อดอลลำร์สหรัฐในไตรมำส 2 และ 3.66
และ 3.62 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐในไตรมำส 3 และ 4 ตำมลำดับในปีนี้
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สต๊อกน้ามันปาล์มเพิ่มขึ้น 7.02% ในเดือนมีนาคม 2558
ในเดือนมีนำคม 2558 สต๊อกน้ำมันปำล์ม ผลผลิตและกำรส่งออกน้ำมันปำล์มของมำเลเซียเพิ่มขึ้น
Malaysian Palm Oil Board (MPOB) กล่ ำวว่ำ สต๊อกน้ำมัน ปำล์ มโดยรวมในเดือนมีนำคมอยู่ ที่
1.87 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 7.02% จำกเดือนกุมภำพันธ์ซึ่งอยู่ที่ 1.74 ล้ำนตัน ส่วนน้ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธี
อยู่ที่ 958,156 ตัน และน้ำมันปำล์มดิบ (CPO) จำนวน 907,555 ตัน
ในส่วนของผลผลิต CPO อยู่ที่ 1.49 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 33.27% เทียบกับ 1.12 ล้ำนตันในเดือน
กุมภำพัน ธ์ ขณะที่ผ ลผลิ ตเม็ดปำล์ มอยู่ ที่ 379,249 ตัน เพิ่มขึ้น 35.78% จำก 279,309 ตันในเดือน
กุมภำพันธ์
ส่ว นปริมำณกำรส่ ง ออกน้ ำมั น ปำล์ มในเดือนมีนำคมอยู่ที่ 1.18 ล้ ำนตัน เพิ่ มขึ้น 21.52% จำก
ปริ ม ำณ 972,646 ตั น ในเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ ทั้ ง นี้ กำรส่ ง ออก oleochemical ในเดื อ นมี น ำคมอยู่ ที่
232,060 ตัน เพิ่มขึ้น 5.36% ขณะที่ปริมำณกำรส่งออกไบโอดีเซลอยู่ที่ 824 ตัน ลดลง 96.78%
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ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ 2558 ดั ช นี ผ ลผลิ ต ภำคอุ ต สำหกรรม (Industrial Production Index: IPI)
เพิ่ ม ขึ้ น 5.2% เมื่ อ เที ย บช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจำกกำรขั บ เคลื่ อ นของดั ช นี ก ำรเติ บ โตของ
ภำคอุตสำหกรรม (เพิ่มขึ้น 4%) เหมืองแร่ (+9.2%) และชิ้นส่วนไฟฟ้ำ (+1.9%)
IPI ในเดือนมกรำคม 2558 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยอยู่ที่ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อย่ำงไรก็ตำม IPI ในเดือนมกรำคม 2558 ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม 2557 จำกกำรลดลง
ของดัชนีภำคอุตสำหกรรม -0.3% เหมืองแร่ -0.3% และไฟฟ้ำ -2.6%
ส ำหรั บ sub-sector ที่ ท ำให้ IPI ในเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ 2558 เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ผลผลิ ต ของชิ้ น ส่ ว น
อุป กรณ์ ไฟฟ้ ำและอิเล็ ท รอนิ ก ส์ (+8.4%) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ยม เคมี ภั ณ ฑ์ ยำงและพลำสติ ก (+4.1%)
อุป กรณ์ ขนส่ งและผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสำหกรรมอื่นๆ (+8.7%) ส่ วนผลผลิ ตเหมืองแร่ขยำยตัว 9.2% ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2558 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจำกดัชนีน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 19.7% ส่วนดัชนีแก๊ส
ธรรมชำติลดลง -1.6%
อนึ่ง IPI ของมำเลเซียในช่วงเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2558 ขยำยตัว +6.1% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของดัชนีภำคอุตสำหกรรม (+8.8%) และชิ้นส่วนไฟฟ้ำ (+4.1%)
ที่มำ : Bernama
11 เมษำยน 2558

เศรษฐกิจมาเลเซียในปี 2558 จะขยายตัว 4.7%
“อัตรำกำรเจริญเติบ โตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2558 คำดจะอยู่ที่ 4.7% และ 5% ในปี
2559 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดจะยังคงเกินดุลเล็กน้อย” ธนำคำรโลกกล่ำว
กำรตกลงของรำคำน้ ำมันจะทำให้กำรเติบโตของมำเลเซียชะลอตัวลงผ่ำนกำรใช้จ่ำยกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมน้ำมันและแก๊สชะลอตัวลงไป กำรบริโภคของภำคเอกชนจะเป็นไปอย่ำงปำนกลำงจำกกำรปล่อย
เครดิตที่เข้มงวดและผลกระทบเล็กน้อยจำกกำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) ก่อนที่จะกลับคืนปกติในปี
2559
กำรตกลงของรำคำน้ำมันเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับกำรเติ บโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในระยะ
กลำง บัญชีกำรคลังและกำรค้ำ ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆรวมถึงกำรอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกที่จะฉุดกำรส่งออก
ของมำเลเซียและกำรแกว่งตัวของกำรไหลของทุนที่เพิ่มขึ้น
อย่ ำงไรก็ ต ำม Datuk Chua รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ ำกำรกระทรวงกำรคลั งของมำเลเซี ย กล่ ำวว่ ำ ในปี
2558 อัตรำกำรเจริญ เติบ โตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียจะดีกว่ำที่ธนำคำรโลกคำดกำรณ์ไว้ โดยเชื่อว่ำ
ตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียที่ธนำคำรโลกเปิดเผยออกมำอยู่ในช่วงกับที่มำเลเซียคำดกำรณ์ไว้
ซึ่ งอยู่ ร ะหว่ ำง 4.5 - 5.5% ทั้ งนี้ ยั งเร็ ว เกิ น ไปไปที่ จ ะบอกถึ ง ผลกระทบของ GST ต่ อ กำรเติ บ โตทำง
เศรษฐกิ จ ของมำเลเซี ย ในไตรมำสแรกเนื่ อ งจำกยังมี ปั จจัย อื่น ๆ รวมถึงรำคำน้ ำมั น และมูล ค่ำกำรส่ งออก
อย่ำงไรก็ตำม ก็อำจจะพอมองเห็นถึงผลกระทบได้ในไตรมำสที่ 2
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การส่งออกยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลดลง 25%
ปริมำณกำรส่งออกยำงธรรมชำติของมำเลเซียในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 อยู่ที่ 55,805 ตัน ลดลง
25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (หรือลดลง -19.7% เมื่อเทียบกับเดือนมกรำคม 2558) โดย
94.1% เป็นกำรส่งออกยำงประเภท Standard Malaysian Rubber (S.M.R) โดยตลำดส่งออกหลักคือ จีน
(44.6%) รองลงมำคือ เยอรมนี (14.4%) สหรัฐฯ (7.1%) อิหร่ำน (4.6%) เกำหลีใต้ (2.9%) บรำซิล
(4.1%) ตุรกี (1.9%) ฟินแลนด์ (3.1%) โปรตุเกส (1.7%) โดยมูลค่ำกำรส่งออกไปประเทศเหล่ำนี้รวมกัน
คิดเป็นสัดส่วน 84.4% ของมูลค่ำกำรส่งออกยำงธรรมชำติทั้งหมด
ขณะที่ปริมำณกำรนำเข้ำยำงธรรมชำติของมำเลเซียในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 อยู่ที่ 64,944 ตัน
เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (แต่ลดลง -32.4% เมื่อเทียบกับเดือนมกรำคม 2558)
โดยมำเลเซียนำเข้ำน้ำยำงข้นมำกที่สุด (36.6%) รองลงมำคือ Standard Rubber (30.7%) โดยมำเลเซีย
นำเข้ำยำงธรรมชำติจ ำกไทยที่สุ ด (60.1%) รองลงมำคือ เวียดนำม (18.1%) ส่ วนปริมำณกำรผลิ ต ยำง
ธรรมชำติในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 อยู่ที่ 74,469 ตัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (แต่ลดลง -8.9% เมื่อเทียบกับเดือนมกรำคม 2558) และสต๊อกยำงธรรมชำติในเดือนกุมภำพันธ์
2558 อยู่ที่ 206,388 ตัน ลดลง -7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (แต่เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อ
เทียบกับเดือนมกรำคม 2558)
ส่วนประสิทธิภำพในกำรผลิตของยำงธรรมชำติในดือนกุมภำพันธ์ 2558 อยู่ที่ 141.4 กิโลกรัม/เฮก
เตอร์ เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (9.6 กิโลกรัม/เฮกเตอร์) (แต่ลดลง -6.1% เมื่อ
เทียบกับเดือนมกรำคม 2558)
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การท่าเรือของซาบาห์เสนอรัฐบาลมาเลเซียให้ยกระดับเป็น
ศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าในภาคตะวันออก
“กำรท่ ำ เรื อ ของซำบำห์ (Sabah Port Authority : SPA) ได้ เสนอต่ อ รั ฐ บำลมำเลเซี ย เพื่ อ ให้
ยกระดับ Sepanggar Bay Container Port เป็น ศูนย์กลำงขนถ่ำยสิ นค้ำ (Transshipment Hub) ในภำค
ตะวันออก” Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, Deputy Chief Minister กล่ำว
Tan Sri Joseph Pairin Kitingan กล่ำวต่อไปว่ำ ข้อเสนอของ SPA มีขึ้นเนื่องจำกต้องกำรสร้ำงควำม
สมดุลระหว่ำงกิจกรรมนำเข้ำและส่งออกที่ท่ำเรือซึ่งปัจจุบันสัดส่วนของกิ จกรรมนำเข้ำที่ท่ำเรือสูงถึง 80%
เทียบกับ 20% ที่เป็นกิจกรรมส่งออก ควำมไม่สมดุลดังกล่ำวเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ต้นทุน กำรขนส่งทำงเรือ
สูงสำหรับกำรส่งสินค้ำหรือคอนเทนเนอร์ไปยังซำบำห์ซึ่งเจ้ำของเรือจะต้องพิจำรณำต้นทุนขำกลับในกำรที่จะ
ตัดสินใจต้น ทุนค่ำขนส่งคอนเทนเนอร์ ไปยังซำบำห์ ต้นทุนกำรขนส่งทำงเรือที่สูงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้
ต้นทุนค่ำครองชีพสูงและต้นทุนกำรทำธุรกิจสูงในซำบำห์
SPA และบริ ษั ท Sabah Port Sdn.Bhd ได้ ยื่ น เสนอโครงกำรนี้ ต่ อ รั ฐ บำลกลำงซึ่ งมี มู ล ค่ ำ 1.5
พันล้ำนริงกิตเพื่อรวมไว้ในงบประมำณสำหรับแผนพัฒ นำฯฉบับที่ 11 โดยขณะนี้ห น่วยงำน Economic
Planning Unit และ Sabah Economic Development and Investment Authority ได้ให้ กำรสนับสนุน
ข้อเสนอดังกล่ำว
อนึ่ง ในส่วนของมำตรกำรที่รัฐบำลจะดำเนินกำรเพื่อลดควำมแตกต่ำงของต้นทุนสินค้ำระหว่ำงเขต
Peninsular Malaysia กับซำบำห์นั้น Tan Sri Pairin กล่ำวว่ำ มีข้อริเริ่มหลำยเรื่องที่ได้หยิบยกและหำรือกัน
กับกระทรวงคมนำคมซึ่งจะประชุมหำรือกันอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
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คาด การทาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตในมาเลเซียจะโตถึง 5 พันล้านริงกิตในปี 2558
ในปี 2558 กำรทำธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ตในมำเลเซีย คำดว่ำ จะเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดถึง 5
พันล้ำนริงกิต จำกเดิมอยู่ที่ 900 ล้ำนริงกิตในปี 2557
Datuk Dr.Wee Ka Siong รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีกล่ำวในกำรเปิดตัว website ตลำด
ออนไลน์ของมำเลเซีย Asiatradeex.com ซึ่งเป็น website e-commerce แห่งแรกของมำเลเซียในกำรทำ
ธุร กิ จ ระหว่ำง Business-to-Business โดย website นี้ จะมี ร ำยชื่ อ ของทั้ ง suppliers และผู้ ซื้ อ สิ น ค้ ำทั้ ง
ประเภทวัตถุดิบ เครื่องจักร กำรให้บริกำร outsorce เป็นต้น กำรทำธุรกิจ e-commerce ทำงออนไลน์จะ
ช่วยปรับปรุงกระบวนกำรจัดซือ้ หำของธุรกิจ
นำย Cheah Kok Hoong ประธำนของ National ICT Association of Malaysia กล่ ำ วว่ ำ ใน
มำเลเซียมีผู้ป ระกอบกำร SMEs ถึง 800,000 คน ซึ่งมูลค่ำธุรกิจของ SME มีสัดส่วนถึง 33% ของ GDP
และมีกำรจ้ำงงำนมำกกว่ำ 40% ของกำลังแรงงำนทั้งหมด แต่กลุ่มนี้ยังล้ำช้ำในเรื่องกำรใช้ ICT
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การใช้ภาษี GST จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์มากนัก
“กำรใช้ภำษี GST จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลำดอสังหำริมทรัพย์มำกนัก เนื่องจำกกำรพัฒนำที่ดินและ
อำคำรสำหรับ ที่พั กอำศัย หรือใช้เพื่อวัตถุป ระสงค์โดยทั่วไปได้รับกำรยกเว้นจำกกำรเสี ยภำษี GST ยกเว้น
อำคำรที่ ใ ช้ ในเชิ ง พำณิ ช ย์ ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ภำษี GST” นำย Chan Seong Aun ประธำนของ Malaysian
Institute of Architects (PAM) กล่ำว
ส่วนกำรเก็บภำษี GST จะกระทบต่ออำนำจกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์หรือไม่นั้น นำย Chan เสนอแนะ
ให้นำยจ้ำงเพิ่มขึ้นเงินเดือนแก่ลูกจ้ำงเพื่อคงไว้ซึ่งมำตรฐำนกำรครองชีพไว้เช่นเดิม โดยนำยจ้ำงในประเทศ
อื่นๆมีแนวโน้มเพิ่มเงินเดือนแก่ลูกจ้ำงเมื่อมีกำรใช้ GST อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มเงินเดือนจะต้องมำกกว่ำรำคำ
ที่อยู่อำศัยที่เพิ่มขึ้น
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