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รวบรวมโดยสำนักงำน

ฉบับที่ 111
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

ยอดส่งออกเดือนเมษายนของมาเลเซียลดลง 8.8%
ในเดือนเมษำยน 2558 มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียลดลง -8.8% และนำเข้ำลดลง -7% ทำให้
มูลค่ำกำรค้ำรวมของมำเลเซียลดลง -8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557
ข้อมูลจำกกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมกล่ำวว่ำ มูลค่ำกำรค้ำรวมของมำเลเซีย
ในช่วง 4 เดือนแรก (มกรำคม-เมษำยน 2558) ของปีนี้ อยู่ที่ 459.02 พันล้ำนริงกิต เทียบกับ 473.12
พันล้ำนริงกิต ลดลง -3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยใน 4 เดือนแรกของปี นี้ มำเลเซียส่งออก
มูลค่ำ 243.62 พันล้ำนริงกิต ลดลง -4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และนำเข้ำ 215.4 พันล้ำน
ริงกิต ลดลง -1.7% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ตัวเลขกำรค้ำในช่ว ง 4 เดือนแรกได้ รับ
ผลกระทบจำกกำรตกต่ำของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์และกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำสำคัญของ
มำเลเซีย
ทั้งนี้ ตัวเลขกำรส่งออกใน 4 เดือนแรกของปีนี้ ได้รับผลกระทบจำกกำรส่ งออกน้ำมันปำล์ ม และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลง ทั้งน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชำติ ขณะที่ กำรส่งออกที่ขยำยตัวได้แก่ อุปกรณ์ /
ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยประเทศที่
มำเลเซียส่งออกซึ่งมีกำรเติบโตดี เช่น สหรัฐฯ สหภำพยุโรป และจีน
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ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ในเดือนเมษายนของมาเลเซียโตช้าลง
ดัชนีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (IPI) ในเดือนเมษำยน 2558 ของมำเลเซีย ซึ่งวัดกิจกรรมของโรงงำน
เติบโตช้ำลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557 เนื่องอุปสงค์จำกภำยนอกประเทศต่อสินค้ำของมำเลเซียชะลอ
ตัว
นั ก เศรษฐศำสตร์ ก ล่ ำ วว่ ำ กำรชะลอตั ว ดั ง กล่ ำ วมำจำกฐำนกำรส่ ง ออกที่ ล ดลง ดั ช นี ทุ ก ตั ว ทั้ ง
ภำคอุตสำหกรรม ไฟฟ้ำ เหมืองแร่ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยเติมเต็ม IPI ล้วนแล้วแต่เติบโตช้ำลง โดยกำรชะลอตัว
ของ IPI สอดคล้องกับแนวโน้มที่สังเกตได้จำกกิจกรรมกำรส่งออก โดยในเดือนเมษำยน 2558 กำรเติบโตของ
กำรส่งออกของมำเลเซียหดตัวลง -8.8% เมื่อเทียบเดือนเมษำยน 2557 หรือลดลง -2.3% เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนำคม 2558 ขณะที่สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์ (รวมน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แก๊ส
ธรรมชำติ น้ ำมัน ปำล์ มและผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งคิดเป็น 20.6% ของมูล ค่ำกำรส่ งออกโดยรวมของ
มำเลเซีย ก็ได้ห ดตัว ลดลงเช่น กัน นอกจำกนี้ กำรส่ งออกอุป กรณ์ชิ้ นส่ ว นไฟฟ้ ำ /อิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่ง คิ ด เป็ น
34.8% ของมูลค่ำกำรส่งออกรวมก็หดตัวลดลง -3%
นำย Manokaran Mottain เศรษฐกรอำวุโสของ Alliance Research คำดว่ำ ในไตรมำสที่ 2 กำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียจะชะลอตัวลงโดยอำจขยำยตัวระหว่ำง 5.3-5.5% (จำก 5.6% ในไตรมำส
แรก) ขณะที่นำย Kit Wei Zheng จำก Citigroup คำดว่ำ อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียใน
ไตรมำส 2 จะอยู่ต่ำกว่ำที่รัฐบำลมำเลเซียคำดกำรณ์ไว้เดิม (4.5-5.5%)
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ธนาคารโลกคาด เศรษฐกิจมาเลเซียปีนี้โต 4.7%
ธนำคำรโลกยังคงตัวเลขคำดกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2558 ที่ 4.7% และ
คำดว่ำ จะขยำยตัวแข็งแกร่งขึ้นใน 2 ปีข้ำงหน้ำ
ตัวเลขกำรคำดกำรณ์ดังกล่ำวมำจำกกำรตกต่ำของรำคำน้ำมันดิบซึ่งทำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรม
น้ำมันและแก๊สของมำเลเซียหดตัว โดยธนำคำรโลกคำดว่ำ เศรษฐกิจมำเลเซียจะกระเตื้องขึ้นในปีหน้ำและ
น่ำจะขยำยตัวรำว 5% ในปี 2559 และ 5.1% ในปี 2560 ส่วนกำรเติบโตของเครดิตก็คำดว่ำจะชะลอตัว
ธนำคำรโลกกล่ำวเตือนว่ำ ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก กำลังเผชิยกับควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งในปีนี้ รวมถึง
ควำมเป็นไปได้ที่ต้นทุนกำรกู้ยืมจะเพิ่ มขึ้นและจะเป็นห่วงของเวลำที่รำคำน้ำมันรวมทั้งสินค้ำโภคภัณฑ์หลักๆ
ตกต่ำ โดยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกคำดว่ำจะอยู่ที่ 6.7% ในปี 2558 และจะยังมี
เสถียรภำพต่อจำกนั้น กำรดำเนินโครงกำรของภำครัฐขนำดใหญ่ได้ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของมำเลเซียและ
ฟิลิปปินส์
กำรตกต่ำของรำคำน้ ำมัน และกำรส่ งออกที่แข็ งแกร่ง ได้ช่ว ยทำให้ ดุล บัญชีเดินสะพัดดีขึ้นยกเว้ น
ประเทศที่ส่งออกสินค้ำโภคภั ณฑ์ ส่วนอุปสงค์ภำยในประเทศยังคงเป็นตัวหลักของกำรขับเคลื่อนกำรเติบโต
ของภูมิภำคท่ำมกลำงอุปสงค์ที่อ่อนแอจำกภำยนอกและแรงกดดันจำกกำรแข่งขันที่เกี่ยวกับกำรอ่อนตัวของ
ค่ำเงินในภูมิภำค
ธนำคำรโลกกล่ ำวว่ำ กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของจีนน่ำจะได้รับกำรชดเชยจำกกำรกระเตื้ องขึ้น
ของภูมิภำคที่เหลือซึ่งได้ประโยชน์กำรฟื้นตัวของประเทศพัฒนำแล้ว รำคำถูกของพลังงำน เสถียรภำพทำง
กำรเมืองที่ดีขึ้น และกำรขยำยสภำพคล่องในตลำดกำรเงินโลก โดยคำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีนใน
ปี 2558 จะอยู่ระดับปำนกลำงที่ 7.1% และ 7% ในปี 2559
กำรบริหำรจัดกำรกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ ของจีนอย่ำงระมัดระวัง กำรปรับตัวรำคำตกต่ำของ
สิ น ค้ ำ โภคภั ณ ฑ์ ควำมรู้ สึ ก ของผู้ บ ริ โ ภคและกำรลงทุ น ที่ อ่ อ นตั ว ในไทย อุ ป สรรคด้ ำ นบริ ห ำรจั ด กำร
งบประมำณในฟิลิปปินส์ที่ทำให้กิจกรรมต่ำงๆชะลอตัว สิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้จะช่วยชดเชยกำรตกต่ำของเชื้อเพลิงได้
บำงส่วน
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มาเลเซียคาดอัตราการสกัดน้ามันปาล์มเพิ่มขึ้น 25% ภายในปี 2563
กระทรวง Plantation Industries and Commodities (MPIC) คำดว่ำ อัตรำกำรสกัดน้ำมัน ปำล์ม
โดยเฉลี่ยของมำเลเซียที่โรงงำนน้ำมันปำล์มจะขยำยตัวเพิ่มขึ้น 25% ภำยในปี 2563 (2020) จำกปัจจุบัน
อยู่ที่ 20%
Datuk Amar Douglas Uggah Embas รัฐมนตรีกระทรวง MPIC กล่ำวว่ำ กำรเติบโตของอัตรำกำร
สกัดน้ำมันเฉลี่ยและผลสดปำล์มที่สุกจะทำให้ผลผลิตน้ำมัน ปำล์มของมำเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น 6 ตัน /เฮกเตอร์
ภำยใน 5 ปี จ ำกปั จ จุ บั น อยู่ ที่ 4 ตัน /เฮกเตอร์ ทั้งนี้จำกพื้นที่เพำะปลู กที่ 5.23 ล้ ำนเฮกเตอร์จะทำให้
มำเลเซียสำมำรถผลิตน้ำมันจำกปำล์มได้เพิ่มขึ้นอีก 10 ล้ำนตันต่อปีซึ่งมีมูลค่ำมำกกว่ำ 20 พันล้ำนริงกิตโดย
ไม่จำเป็นขยำยพื้นที่เพำะปลูก
ทั้งนี้ กำรขยำยกำรผลิตน้ำมันปำล์ม จะต้องมู่งไปที่กำรขยำยผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
รวมทั้งกำรปลูกปำล์มใหม่เพื่อทดแทนต้นปำล์มเดิมที่อำยุมำก ซึ่งก็จะช่วยให้อุตำหกรรมปำล์มน้ำมันเพิ่มอัตรำ
กำรสกัดน้ำมันของมำเลเซียหรือผลผลิตเป็น 26 ตัน /เฮกเตอร์ภำยในปี 2563 จำกปัจจุบันอยู่ที่ 20 ตัน /เฮก
เตอร์ ส่ ว นก ำลั ง คนในอุ ต สำหกรรมปำล์ ม น้ ำมั น ปลำยน้ ำก็ ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ แรงงำนต่ ำ งชำติ จึ ง จ ำเป็ น ที่
ภำคอุตสำหกรรมจะต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในห่วงโซ่อุปทำน
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การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตเป็นแค่ชั่วคราว
“กำรซื้อขำยเงินริงกิต ณ ระดับที่เห็นในช่วงเกิดวิกฤติกำรเงินของเอเชียที่ผ่ำนมำไม่ได้สะท้อนพื้นฐำน
เศรษฐกิจ ของมำเลเซีย และกำรอ่อนตัว ของค่ำเงินริง กิตในขณะนี้ ก็คำดว่ำจะเป็นเพียงชั่ว ครำว ” Tan Sri
Dr.Zeti Akhtar Aziz กล่ำว
สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ (emerging market) ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
โลกและกำรลดลงของสกุลเงินเกือบทั้งหมดของประเทศเหล่ำนั้นก็ไม่ได้สอดคล้องกับกำรคำคกำรณ์กำรเติบโต
กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตมำเป็นปีที่ 9 และนำไปสู่กำรตกลงของสกุลเงินในเอเซียหลังรำยงำนกำรจ้ำงงำน
ของสหรัฐฯดีกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ได้สนับสนุนกำรใช้นโยบำยรัดเข็มขัดของ Fed.
กำรอ่อนตัวของสกุลเงินในช่วงวิกฤติกำรเงินในปี 1997-1998 เกิดขึ้นเมื่องมำเลเซียเผชิญกับกำร
ตกต่ำทำงเศรษฐกิจเมื่อเงินสำรองอยู่ในระดับต่ำ ตลำดกำรเงินตกฮวบ สถำบันกำรเงินหลำยแห่งประสบ
ปัญหำ และบัญชีเดินสะพัดขำดดุล แต่เหตุกำรณ์ต่ำงๆเหล่ำนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่
พื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียยังแข็งแกร่ง
ค่ำเงินริงกิตที่ปิดตลำดที่ 3.772 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐเมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2558 (ลดลง 1.4%)
หลังจำกที่ก่อนหน้ำนั้นตกลงมำอยู่ที่ 3.7743 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งใกล้กับระดับ 3.8 ริงกิตที่ตรึงไว้จำก
ปี 1998 จนถึงปี 2005 โดยอ่อนค่ำลง 7.3% ซึ่งถือว่ำแย่สุดในเอเชียต่อจำกเงินรูเปียของอินโดนีเซีย กำร
คำดหวังกำรปรับตัวสูงขึ้นอัตรำดอกเบี้ยสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อเงินริงกิตซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรตกต่ำ
ของรำคำน้ำมันดิบและควำมกังวลต่อควำมสำมำรถของบริษัท 1Malaysia Development Bhd. ที่จะแก้ไข
ปัญหำทำงกำรเงิน
Tan Sri Dr.Zeti Akhtar Aziz คำดว่ำ เงินริงกิตจะปรับตัวกลับคืนมำอยู่ในระดับที่สะท้อนพื้นฐำนของ
มำเลเซีย โดยมำเลเซียคำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปี นี้ของมำเลเซียจะอยู่รำว 4.5-5.5% ทั้งนี้
ธนำคำรกลำงของมำเลเซียย้ำว่ำ อัตรำแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเดียวของนโยบำยกำรเงินหรื อ
เครื่องมือของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
อนึ่ง Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทสและกำรค้ำ (MITI)
ของมำเลเซียกล่ำวในกำรประชุมกับ National Association and Chambers of Commerce ว่ำ กำรอ่อน
ตัวของค่ำเงินริงกิตจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งออกและกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ แต่รำคำสินค้ำนำเข้ำแพงขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำ สถำนกำรณ์กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตจะไม่ยืดยำว และเนื่องจำกพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
ของมำเลเซียยังคงแข็งแกร่ง เงินสกุลท้องถิ่นก็จะแข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง
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มาเลเซียเริ่มให้บริการขอวีซ่าเข้ามาทางานของแรงงานต่างชาติผ่านทางออนไลน์
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เป็นต้นไป แรงงำนต่ำงชำติจะต้องยื่นขอวีซ่ำเข้ำมำทำงำนผ่ำนทำง
ออนไลน์
Datuk Mustafa Ibrahim อธิบดีของกรมกำรตรวจคนเข้ำเมือง กล่ำว่ำ เคำน์เตอร์จะยังคงเปิดทำกำร
อยู่เป็นเวลำ 2 สัปดำห์ภำยหลังจำกวีซ่ำอิเล็กทรอนิกส์ (electronic visa : eVDR) ได้เริ่มถูกแนะนำเมื่อวันที่
8 มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ โดยกำรยื่นสมัครขอวีซ่ำเข้ำมำทำงำนจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบสุขภำพจำกคลีนิคที่จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงำนของมำเลเซียซึ่งจะมีระบบ biomedical module
ทั้งนี้ ระบบ eVDR กำหนดให้มีกำรซื้อประกันสำหรับแรงงำนต่ำงชำติ โดย eVDR จะเป็นแพลทฟอร์ม
สำหรับกำรอนุมัติวีซ่ำผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้แรงงำนต่ำงชำติสำมำรถยื่นขอวีซ่ำได้ โดยไม่เสียเวลำที่
เคำน์เตอร์ของกรมกำรตรวจคนเข้ำเมือง กำรนำระบบดังกล่ำวมำใช้จะช่วยลดระยะเวลำกระบวนกำรขอวีซ่ำ
จำก 3 เดือนเหลือ 48 ชั่วโมง และมั่นใจว่ำ แรงงำนที่มีสุขภำพแข็งแรงเท่ำนั้นที่เข้ำมำทำงำนในมำเลเซีย
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สต๊อกน้ามันปาล์มขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม
สต๊อกน้ ำมัน ปำล์ ม ผลผลิ ตและกำรส่ งออกน้ ำมั นปำล์ ม ของมำเลเซีย ในเดื อนพฤษภำคม 2558
ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนเมษำยน
ข้ อ มู ล จำก Malaysian Palm Oil Board (MPOB) กล่ ำ วว่ ำ สต๊ อ กน้ ำมั น ปำล์ ม ทั้ ง หมดในเดื อ น
พฤษภำคม ขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.24 ล้ำนตัน จำกเดือนเมษำยนซึ่งอยู่ที่ 2.18 ล้ำนตัน หรือเพิ่มขึ้น 2.51%
ส่วนน้ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธีมีปริมำณ 959,171 ตัน และน้ำมันปำล์มดิบอยู่ที่ 1.28 ล้ำนตัน
น้ำมันปำล์มดิบในเดือนพฤษภำคมอยู่ที่ 1.81 ล้ำนตัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 6.92% จำกเดิมอยู่ที่ 1.69
ล้ำนตันเมื่อเดือนเมษำยน ขณะที่ปริมำณกำรส่งออกน้ำมันปำล์มอยู่ที่ 1.61 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 37.3% ส่วน
oleochemical ได้ขยำยตัวเป็น 233,672 ตัน เพิ่มขึ้นจำก 231,228 ล้ำนตันหรือเพิ่มขึ้น 1.06%
ส่วนกำรส่งออกน้ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 1,314 ตัน เพิ่มขึ้นจำก 186 ตันในเดือนเมษำยน หรือเพิ่มขึ้น
606.52%
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