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ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในเดือนมีนำคม 2558 ดัชนีผลผลิตภำคอุตสำหกรรม (Industrial Production Index : IPI) ของ
มำเลเซีย ขยำยตัวเพิ่ ม ขึ้น จำกกำรขยำยตั วเพิ่ม ขึ้นของภำคกำรผลิต โดยเฉพำะชิ้น ส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์
IPI ซึ่งเป็นตัว วัดกำรเปลี่ย นแปลงของภำคอุต สำหกรรม เหมืองแร่แ ละไฟฟ้ำ ได้ขยำยตัว เพิ่ม ขึ้ น
6.9% ในเดือนมีนำคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2557 โดยกำรผลิตในภำคกำรผลิตที่ขยำยตัวมำ
จำกกำรขยำยตัวของกำรผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 13% ส่วนภำคเหมืองแร่ม ำจำกกำรขยำยตัว
ของกำรผลิตน้ำมันดิบ 20.3% ขณะที่ไฟฟ้ำ ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 3.8% ทั้งนี้ ยอดขำยของภำคอุตสำหกรรมใน
เดือนมีนำคม 2558 ได้เพิ่มขึ้น 4.4%
ส่วนในไตรมำส 1 ของปี 2558 IPI ขยำยตัว 6.4% เมื่อเทีย บกับช่วงเดีย วกันของปีก่อน โดยเป็น
กำรขยำยตัว ของภำคเหมื องแร่ 8.9% ภำคอุ ตสำหกรรม 5.6% และไฟฟ้ ำ 4% ส่วนยอดขำยของ
ภำคอุตสำหกรรมในไตรมำสแรกนี้ได้เพิ่มขึ้น 1.6%
ขณะที่ ภำคกำรส่งออกของมำเลเซีย ในไตรมำสแรกของปีนี้ยังอ่อนแอ กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
รัฐบำลอำจจะอยู่ระดับปำนกลำง กำรลงทุนก็คำดว่ำจะชะลอตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี้ ธนำคำร CIMB คำดว่ำ
กำรเติบโตของ IPI ยังได้รับควำมท้ำทำยจำกควำมรู้สึกของผู้บริโภคอันเนื่องมำจำกกำรใช้ภำษี GST
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เศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาสแรกของปี 2558 โต 5.6%
อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย ในไตรมำสแรกของปี 2558 ที่ขยำยตัวถึง 5.6%
(เทียบกับ 6.3% ในไตรมำสแรกของปี 2557) ส่งสัญญำณเห็นถึงเศรษฐกิจของมำเลเซีย ที่ยังคงยืดหยุ่น โดย
กำรเติบโตดังกล่ำวมำจำกกำรขับเคลื่อนของกำรขยำยตัวของกำรบริโภคของภำคเอกชน (ขยำยตัว 8.8% )
และกำรลงทุนของภำคเอกชนที่ดี (โดยเฉพำะจำกภำคอุตสำหกรรมและบริกำร) แม้จะมีควำมท้ำทำยจำกควำม
ผันผวนของรำคำน้ำมันและกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิต กำรบรรเทำผลกระทบจำกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่ำนมำ
รวมทั้งรำคำที่ลดลงของสินค้ำโภคภัณฑ์ ซี่งแสดงให้เห็นถึงพื้นฐำนภำยในประเทศที่แข็งแกร่ง ขณะที่อัตรำเงิน
เฟ้อในไตรมำสแรกอยู่ที่ 0.7% เนื่องจำกกำรลดลงของรำคำของกลุ่มกำรขนส่ง
ในไตรมำสแรกของปี 2558 กำรเติ บ โตของกำรบริ โ ภคของภำคเอกชนถู ก ขั บ เคลื่ อ นจำก
ตลำดแรงงำนที่มีเสถียรภำพ กำรเติบโตของค่ำจ้ำงที่เพิ่ม ขึ้น กำรใช้จ่ำยของภำคครัวเรื อนก่อนกำรใช้ภำษี
GST (front-loaded consumption) อย่ ำ งไรก็ต ำม นำย Masynnawati Ahmad, MIDF Amanah
Investment Bank กล่ำวว่ำ อุปสงค์ภำยในประเทศคำดว่ำจะ cool down ในไตรมำส 2 เนื่องจำก
ผลกระทบหลังจำกกำรใช้ภำษี GSR ทั้งนี้ ผลผลิตอำจมีเสถีย รภำพภำยหลังจำกนั้นเนื่องจำกอุปสงค์จะค่อย
ฟื้นกลับมำกและกำรส่งออกสุทธิจะเป็นบวก
นำย Nor Zahidi Alias, Malaysian Rating Corp Bhd เชื่อว่ำ กำรดึงกลับของกำรส่งออก กำรตก
ลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศจีนและสหภำพยุโรปในไตรมำสแรกจะเป็นแค่
ชั่วครำวเท่ำนั้นและมีควำมเป็นไปได้ที่จะดีขึ้นใน 2-3 ไตรมำสต่อไปเนื่องจำกรำคำน้ำมันจะค่อยฟื้นตัวอย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
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ธนาคารกลางของมาเลเซียจะทบทวนตัวเลขการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ
“ธนำคำรกลำงของมำเลเซียอำจทบทวนตัวเลขกำรคำดกำรณ์ของอัตรำเงินเฟ้อในปีนี้จำก 2-3% ที่
เคยคำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำนั้นหำกรำคำน้ำมันเกินกว่ำ 70 ดอลลำร์สหรัฐ /บำเรล อย่ำงไรก็ตำม รำคำน้ำมัน
ณ ระดับรำคำในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินเฟ้อและกำรใช้จ่ำยของประชำชน” Tan Sri
Dr.Zeti Akhtar Aziz ผู้ว่ำธนำคำรกลำงของมำเลเซียกล่ำว
ขณะที่ รัฐบำลตั้งข้อสมมุติฐำนรำคำน้ำมันไว้ที่ 55 ดอลลำร์สหรัฐ /บำเรล และคำดว่ำรำคำน้ำมันจะ
อยู่ในช่วงตัวเลขนี้และ 65 ดอลลำร์สหรัฐ/บำเรล ซึ่งก็เชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัย สำคัญต่อกำรบริโภค
และเงินเฟ้ อ เว้นแต่ รำคำน้ำมัน จะเกิ นกว่ำ 70 ดอลลำร์สหรั ฐ /บำเรลซึ่ง ธนำคำรกลำงก็จ ะทบทวนกำร
ประมำณกำรตัวเลขอัตรำเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ในไตรมำสแรกของปี 2558 อัตรำเงินเฟ้อของมำเลเซีย อยู่ที่ 0.7%
เที ย บกั บ ไตรมำส 4 ของปี 2557 ซึ่ ง อยู่ที่ 2.8% เนื่ อ งจำกต้ น ทุ นค่ ำ ขนส่ ง ลดลงจำกรำคำเชื้ อ เพลิ ง
ภำยในประเทศลดลง
อนึ่ง เมื่อเดือนมีนำคม 2558 ธนำคำรกลำงของมำเลเซียได้คำดกำรณ์ว่ำ อัตรำเงินเฟ้อในปี 2558
จะค่อนข้ำงมีเสถีย รภำพโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 2-3% เนื่องจำกกำรลดลงของรำคำพลั งงำนและรำคำอำหำรแม้ว่ำ
แนวโน้มดังกล่ำวจะได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำมัน
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มูลค่าธุรกิจแฟรนไชส์ของมาเลเซียคาดว่า จะอยู่ที่ 26.8 พันล้านริงกิตในปี 2558
ในปี 2558 คำดว่ำ มูลค่ำธุรกิจแฟรนไชส์ของมำเลเซีย คำดว่ำ จะอยู่ที่ 26.8 พันล้ำนริงกิต ของ
GDP เทียบกับ 25.4 พันล้ำนริงกิตในปีก่อน โดยเป้ำหมำยดังกล่ำวเพิ่ม ขึ้น 5% เนื่องจำกกำรขับเคลื่อนของ
กำรเติบโตของเศรษฐกิจ
บริษัทท้องถิ่นที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์ 60 บริษัทประสบควำมสำเร็จในกำรเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ใน 54
ประเทศ รวมถึงในอินโดนีเซียและตะวันกลำง โดย 50% เป็นแฟรนไชส์ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มของท้องถิ่น
รองลงมำคือ ธุรกิจบริกำร (30%) และที่เหลือเป็นธุรกิจอื่นๆ
Malaysian Franchise Assocition ได้ตั้งเป้ำยอดขำยธุรกิจแฟรนไชส์ไว้ที่ 370 ล้ำนริงกิต เทีย บกับ
365 ล้ำนริงกิตเมื่อปี 2557” นำย Ahmad Bashah กล่ำวในกำรเปิด งำน Franchise International
Malaysia 2015 Exhibition and Conference โดยคำดว่ำ จะดึงดูดผู้เข้ำเยี่ย มชมงำน 12,000 รำย (มี
10,000 รำยในปี 2557) และมีผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ 139 คูหำ (เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ที่มี 118 คูหำ)
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ดัชนีราคาภาคบริการเพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาสแรกของปี 2558
ดัชนีร ำคำภำคบริ กำร (Services Index) ในไตรมำสแรกของปี 2558 ชี้ให้ เห็น ว่ำ ธุ รกิจกำรค้ ำ
อำหำรและเครื่องดื่มได้ขยำยตัว 8.4% (เทียบกับ 7.7% ในไตรมำส 4 ของปี 2557) เนื่องจำกกำรใช้ภำษี
GST
Datuk Seri Abdul Warhid Omar รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำ ธุรกิจกำรค้ำ ธุรกิจ
อำหำรและเครื่องดื่มมีสัดส่วน 44.6% ของภำคบริกำร โดยดัชนีรำคำของกลุ่มธุรกิจบริกำรเหล่ ำนี้ที่เพิ่ม ขึ้นยัง
มำจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจมำเลเซีย
ทั้งนี้ ดัชนีรำคำภำคบริกำรโดยรวมทั้งหมดได้เพิ่มขึ้น 7.1% ในไตรมำสแรกของปี 2558 (เทีย บกับ
6.5% ในไตรมำส 4 ของปี 2557) โดยกำรเพิ่ม ขึ้นของดัชนีภำคบริกำรดังกล่ำวมำกจำกกำรสื่อสำร กำร
ขนส่ง กำรเก็บรักษำ (เพิ่มขึ้น 8.5%) บริกำรอื่นๆ (6.6%) กำรเงิน อสังหำริมทรัพย์และบริกำรวิชำชีพ (4%)
รัฐบำลมำเลเซีย ตั้งเป้ำเพิ่ม สั ดส่วนภำคบริกำรให้เป็น 58% ของ GDP ภำยในปี 2563 (2020)
อนึ่ง ประเทศพัฒนำแล้วมีสัดส่วนภำคบริกำรเฉลี่ย 70% ของ GDP
ที่มำ : New Straits Time
13 พฤษภำคม 2558

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2558 ของมาเลเซียขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.6%
ในเดือนมีนำคม 2558 ปริม ำณกำรส่งออกยำงธรรมชำติของมำเลเซีย อยู่ที่ 61,167 ตัน เพิ่ม ขึ้น
9.6% เมื่อเทียบกับเดือนมีนำคม 2557 โดย 92.1% เป็นกำรส่งออกยำงประเทศ Standard Malaysian
Rubber (SMR)
ในช่ วงดั งกล่ ำ ว มำเลเซี ย ส่ งออกยำงธรรมชำติไ ปจี นมำกที่ สุ ด (41.1%) รองลงมำคื อ เยอรมนี
(10.4%) อิหร่ำน (7.3%) สหรัฐ (5.3%) ฟินแลนด์ (3.1%) บรำซิล (3.1%) ไต้หวัน (3.1%) ตุรกี
(2.1%) และเกำหลีใต้ (1.7%)
ทั้งนี้ ในเดือนมีนำคม 2558 มำเลเซีย นำเข้ำยำงธรรมชำติปริม ำณ 78,123 ตัน เพิ่ม ขึ้น 20.3%
ขณะที่มีปริมำณผลผลิต 60,918 ตัน ลดลง 18.2% ส่วนสต๊อกยำงธรรมชำติอยู่ที่ 209,772 ตัน เพิ่ม ขึ้น
13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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