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มูลค่าการส่งออกของมาเลเซียในเดือนพฤษภาคมหดตัวลง 6.7%
มูลค่ำกำรค้ำรวมในเดือนพฤษภำคม 2558 ของมำเลเซียอยู่ที่ 115.4 พันล้ำนริงกิต เพิ่มขึ้น 1.3%
เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2558 โดยส่งออกมูลค่ำ 60.45 พันล้ำนริงกิต และนำเข้ำมูลค่ำ 54.95 พันล้ำน
ริ งกิต เพิ่มขึ้น 2.7% ส่ ว นมูล ค่ำกำรส่ งออกและน ำเข้ำ ในเดื อนพฤษภำคม 2558 เมื่อเที ยบกับ เดื อ น
พฤษภำคม 2557 ปรำกฏว่ำ หดตัวลง -6.7% และ -7.2% (นำเข้ำสินค้ำขั้นกลำงลดลง -8.4% สินค้ำทุน
ลดลง -5% แต่น ำเข้ำสิ น ค้ำอุป โภคบริ โ ภคเพิ่ม ขึ้น 27.2%) ตำมล ำดับ ทำให้ มูล ค่ำกำรค้ำรวมในเดื อ น
พฤษภำคม 2558 หดตัวลง -6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรหดตัวของมูลค่ำกำรค้ำเป็นไป
เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในภูมิภำคที่ได้รับผลกระทบจำกอุปสงค์ของโลกที่ชะลดตัว
ส่วนมูลค่ำกำรค้ำรวมในช่วงเดือนเดือนมกรำคม-พฤษภำคม 2558 อยู่ที่ 574.44 พันล้ำนริงกิต
โดยส่งออกมูลค่ำ 304.08 พันล้ำนริงกิต (ลดลง -4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) และนำเข้ำ
มูลค่ำ 270.36 พันล้ำนริงกิต (ลดลง -2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยมำเลเซียนำเข้ำสินค้ำ
ขั้นกลำงลดลง -0.6% และนำเข้ำสินค้ำทุนเพิ่มขึ้น 0.4% และนำเข้ำสินค้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 10.7%
ในช่วงดังกล่ำว 5 เดือนนี้ มำเลเซียส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมมูลค่ำ 240.83 พันล้ำนริงกิต คิดเป็น
79.2% ของมูลค่ำกำรส่งออกรวม รองลงมำคือ สินค้ำเกี่ยวกับเหมืองแร่ (มูลค่ำ 36.65 พันล้ำนริงกิต คิด
เป็น 12.2%) และสินค้ำเกษตร (มูลค่ำ 24.73 พันล้ำนริงกิต คิดเป็น 8.1%) โดยสินค้ำที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมำก
ที่สุดคือ อุปกรณ์ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็ กทรอนิกส์ (3.34 พันล้ำนริงกิต ) เครื่องจักร ชิ้นส่วนและอุ ป กรณ์
(1.68 พันล้ำนริงกิต) ผลิตภัณฑ์ยำง (707.9 ล้ำนริงกิต) เหล็กและเหล็กกล้ำ (614.9 ล้ำนริงกิต เคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี (412.1 ล้ำนริงกิต) และอำหำร (235.6 ล้ำนริงกิต) เป็นต้น
ในเดือนพฤษภำคม 2558 ประเทศที่มำเลเซียนำเข้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม 2557 มี
เพียงจีน (11.2%) ส่วนประเทศที่มำเลเซียนำเข้ำลดลง ได้แก่ สิงคโปร์ (-9%) สหรัฐฯ (-13.9%) ญี่ปุ่น
(-12.1%) ไทย (-3.8%) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกรำคม-พฤษภำคม 2558 มำเลเซียนำเข้ำจำกไทยมูลค่ำ
16,181.3 ล้ำนริงกิต ลดลง -1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (16,467.8 ล้ำนริงกิต)
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บริษัทปาล์มนามันของมาเลเซียในเวียดนามคาดผลตอบแทนจะเป็นตัวเลขสองหลัก
Felda Global Ventures Holding Bhd. (FGV) มั่นใจผลตอบแทนจะเป็นตัวเลข 2 หลักจำกกำร
ลงทุนในเวียดนำมในผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคที่มำจำกน้ำมันปำล์ม
Datuk Zakaria Arshad กล่ำวว่ำ FGV กำลังรุกคืบเข้ำไปในตลำดผู้บริโภคน้ำมันปำล์มที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่ง โดยร่วมมือกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีฐำนผู้บริโภคอยู่แล้วในเวียดนำมก็จะทำให้ FGV มีฐำนที่มั่นคงใน
เวียดนำม กำรร่วมมือกับบริษัท Kinh Do Corp. ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม confectionary ชั้นนำ
ของเวีย ดนำมรวมทั้ง บริ ษั ท Indo Trans Logistics Corp. (ITL) ซึ่งเป็นผู้ ให้ บ ริ กำรโลจิ ส ติ ก ส์ ร ำยใหญ่ ใ น
ภูมิภำค
FGV และหุ้นส่วนจะมุ่งไปที่กำรผลิต กำรขำย กำรตลำดและกำรจัดจำหน่ำยน้ำมันปำล์มพิเศษและ
ผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคที่มำจำกน้ำมันปำล์มสำหรับตลำดเวียดนำม โดยคำดว่ำกำรเจรจำกำรร่วมทุนจะแล้ว
เสร็จภำยใน 6 เดือน โดยบริษัท Kinh Do และ FGV จะถือหุ้นคนละ 40% ส่วนบริษัท ITL และบริษัทใน
เครือจะถือหุ้นที่เหลือ ทั้งนี้ บริษัท Kinh Do ต้องกำรขยำยส่วนแบ่งตลำดน้ำมันปรุงอำหำรในตลำดเวียดนำม
ให้เป็น 80% จำก 51% ในปัจจุบัน โดย Datuk Zakaria Arshad วำงแผนจะผสมน้ำมันถั่วกับน้ำมันปำล์มที่
นำเข้ำมำจำกมำเลเซีย
ปั จ จุ บั น เวีย ดนำมมีป ระชำกร 90 ล้ ำนคน เป็นผู้ นำเข้ำน้ำมัน ปำล์ มรำยใหญ่อั นดั บที่ 13 ของ
มำเลเซีย รำคำน้ำมันปำล์มในเวีย ดนำมมีรำคำแพงกว่ำในมำเลเซีย (cooking oil ในมำเลเซียได้รับ กำร
อุดหนุน) โดยคำดว่ำ กำรบริโภคน้ำมันพืชของเวียดนำมจะขยำยเป็น 16 กิโลกรัมต่อคนต่อปีภำยในปี 2563
(2020) จำก 8.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปัจจุบัน
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คาดอุตสาหกรรมที่เป็นห่วงโซ่กับค้าปลีกจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง
“อุตสำหกรรมที่เป็นห่วงโซ่กับค้ำปลีกที่เผชิญกับกำรตกต่ำในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ คำดว่ำ จะฟื้น
ตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้”
Datuk CL Liaw ประธำนของ Malaysia Retail Chain Association (MRCA) กล่ำวว่ำ ในช่วงครึ่งปี
แรก อุตสำหกรรมฯ ได้รับผลกระทบจำกกำรเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) โดยกำลังซื้อได้ลดลงในไตรมำส
ที่ 2 ผู้บริโภคระมัดระวังกำรจับจ่ำยใช้สอยเนื่องจำกกำรเก็บ GST และก็หวังว่ำ ตลำดจะฟื้นตัวในช่วง 2-3
เดือนถัดจำกนี้ โดยพบว่ำ กำรชะลอนั้นอยู่ระหว่ำง 10-30%
Datuk CL Liaw กล่ำวต่อไปว่ำ แม้จะมีควำมท้ำทำยของสภำพเศรษฐกิจโลกและกำรอ่อนตัวของ
ค่ำเงินริงกิต แต่ผู้ค้ำปลีกก็ยังจำเป็นที่จะต้องแข่งขันเพื่อสร้ำงกำรเติบโต และจำเป็ นต้องส่งเสริมกำรขำยให้
เพิ่มมำกขึ้นและขับเคลื่อนธุรกิจ
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ระดับการผลิตของมาเลเซียในเดือนมิถุนายนลดลง
ระดับกำรผลิตของมำเลเซียในเดือนมิถุนำยนลดลงต่ำในรอบ 2 ปีครึ่งจำกรำยงำนดัชนี Purchasing
Managers’ Index (PMI) ด้ ำ นกำรผลิ ต ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ โ ดย Nikkei and Market โดยตั ว เลขดั ช นี ดั ง กล่ ำ วเป็ น
ส่วนผสมของตัวชี้วัดสถำนกำรณ์กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมกับดัชนีอื่นๆ เช่น ผลผลิต กำรจ้ำงงำน จำนวนครั้ง
กำรขนส่งของ supplier และสต๊อกกำรซื้อขำย
ค่ำ PMI ของมำเลเซียในเดือนมิถุนำยนอยู่ที่ 47.6 ต่ำกว่ำในเดือนพฤษภำคม (49.5) ที่ส่งสัญญำณ
เงื่อนไขกำรประกอบกำรของผู้ผลิตสินค้ำของมำเลเซียที่แย่ลง โดยหำกค่ำ PMI มำกกว่ำ 50 จะบ่งชี้ว่ำเงื่อนไข
กำรประกอบกำรดีขึ้น
ค่ำ PMI ระบุว่ำ ผลผลิตได้ตกลงในอัตรำที่รวดเร็วที่สุดในช่วง 2 ปีครึ่ง ควบคู่ไปกับกำรตกลงของยอด
สั่งซื้อใหม่ๆ ขณะที่ระดับกำรจ้ำงงำนลดลงเป็นครั้งแรกในปีนี้ แรงกดดันด้ำนต้นทุนยังคงมีอยู่เนื่องจำกรำคำ
ซื้อเพิ่มขึ้นในอัตรำมำกขึ้น ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นในเดือนที่สี่
แนวโน้ ม ของ PMI รำยเดื อ นสอดคล้ อ งกั บ ค่ ำ leading index (LI) ตั ว ชี้ วั ด ของ Department of
Statistics ของมำเลเซีย ที่คำดกำรณ์ว่ำ ทิศทำงของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่ำงรวดเร็วจำก 2.8%
ในเดือนมีนำคม เทียบกับ 0.9% ในเดือนเมษำยน ดัชนีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (IPI) ชะลอตัวลงจำก
7.1% ในเดือนมีนำคม เป็น 6.5% ในไตรมำสแรกของปี 2558
Affin Hwang Capital คำดว่ำ อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในไตรมำส 2 ของปี
2558 จะชะลอตัวอยู่รำว 4.5% จำก 5.6% ในไตรมำสแรก เนื่องจำกส่วนหนึ่งมำจำกกำรเก็บภำษี GST ใน
เดือนเมษำยน ทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคเร่ งกำรซื้อสิ นค้ำก่อนหน้ำนั้นซึ่งส่ งผลให้ กำรผลิ ตภำยในประเทศที่เกี่ยวกับ
ภำคอุตสำหกรรมชะลอตัว ขณะที่กำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมก็ชะลอตัวเนื่องจำกกำรส่งออกสินค้ำโภค
ภัณฑ์ลดลงจำกกำรตกลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
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เขตเศรษฐกิจ Iskandar Malaysia ดึงดูดการลงทุนสะสม 172 พันล้านริงกิต
เขตเศรษฐกิจ Iskandar Malaysia ดึงดูดกำรลงทุนสะสม 172 พันล้ำนริงกิตตั้งแต่ ปี 2549 จนถึง
เดือนมิถุนำยน 2558
Datuk Ismail Ibrahim, CEO, Iskandar Regional Development Authority กล่ำวว่ำ มูลค่ำกำร
ลงทุนจำกนักลงทุนท้องถิ่นอยู่ที่ 105.03 พันล้ำนริงกิต คิดเป็น 61% ของมูลค่ำกำรลงทุนสะสมทั้งหมดที่มี
ได้ผูกพันไว้ ขณะที่อีก 67.48 พันล้ำนริงกิต (39%) มำจำกนักลงทุนต่ำงชำติ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี
นี้ เขตเศรษฐกิจ Iskandar ได้รับมูลค่ำกำรลงทุนที่ผูกพันไว้ 14.38 พันล้ำนริงกิต
อนึ่ง Iskandar Malaysia เป็นหน่วยงำนกำกับดูแลในกำรวำงแผน ส่งเสริม และอำนวยควำมสะดวก
ในกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ Iskandar ที่มีขนำดพื้นที่มำกกว่ำ 2,217 ตำรำงกิโลเมตร และเป็นเขตกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจที่บูมทำงตอนใต้ของรัฐยะโฮร์
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รัฐบาลมาเลเซียยังคงนโยบายในการขอใบอนุญาตนาเข้ารถยนต์ใช้แล้ว
รัฐบำลมำเลเซียยังคงนโยบำยในกำรขอใบอนุญำตนำเข้ำ (Approved Permit) สำหรับรถยนต์ใช้แล้ว
Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมของ
มำเลเซียกล่ำวว่ำ นโยบำยกำรยกเลิกใบอนุญำตนำเข้ำรถยนต์ใช้แล้วยังคงอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำเนื่องจำก
เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ขณะเดียวกัน รัฐบำลมำเลเซียก็ได้กำหนดให้กำรส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์เป็น sector ที่มี
ศักยภำพและที่จะช่วยสนับสนุนต่ออุตสำหกรรมรถยนต์แทนกำรส่งออกรถยนต์ เนื่องจำกตลำดรถยนต์ใน
มำเลเซียค่อยข้ำง mature ดังนั้น จึงกำรยำกที่จะบรรลุกำรเติบโตที่ 10%
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