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สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

มาเลเซียถูกจัดให้อยู่ในลาดับที่ 6 ของโลกในฐานะประเทศทีด่ ึงดูดการลงทุน
“มำเลเซี ย ถู กจั ดให้อ ยู่ใ นล ำดั บที่ 6 ของโลกในฐำนะประเทศที่ ดึง ดูด กำรลงทุ น มำกที่สุ ด (most
attractive investment destination) ซึ่งปรับดีขึ้นจำกปีก่อนที่อยู่ลำดับที่ 11” ข้อมูลจำก Baseline
Profitability Index (BPI) 2015 ซึ่งจัดทำโดยนิตยสำร Foreign Policy กล่ำว
ในอำเซียน มีเพียงมำเลเซียและสิงคโปร์ที่ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่ดึงดูดกำรลงทุน มำกที่สุด ส่วน
อินโดนีเซีย เวียดตำม ฟิลิปินส์ และไทย อยู่ในลำดับที่ 12, 23, 30 และ 38 ตำมลำดับ ดัชนีดังกล่ำวบ่ง
บอกว่ำ มำเลเซียมีสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เป็นมิตรจึงทำให้เป็นประเทศที่ดึงดูดกำรลงทุนเข้ำมำ โดยข้อมูล
ดังกล่ำวมำจำกทั้งเงื่อนไขในอดีตที่ผ่ำนมำจนถึงกำรคำดกำรณ์เงื่อนไขในปัจจุบัน
กำรสำรวจดังกล่ำวครอบคลุม 110 ประเทศ 6 ทวีป โดยปัจจัย ที่ใช้วิเครำะห์เรื่องดังกล่ำว ได้แ ก่
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ เสถียรภำพทำงกำรเงิน ควำมมั่นคงทำงกำยภำพ คอรัปชั่น กำรเวนคืนของภำครัฐ
กำรแสวงหำประโยชน์ของท้องถิ่น กำรควบคุมทุน และอัตรำแลกเปลี่ย นเงินตรำต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ใน
กำรคำนวณค่ำ BPI จะผนวกกับกำรวัด GDP (ซึ่งจัดทำโดยธนำคำรโลก) เช่น กำรเปรีย บเทีย บมำตรฐำนกำร
ครองชีพของประเทศที่ได้ปรับปรุงวิธีกำรใหม่
Datuk Azman Mahmud, CEO ของ Malaysia Investment Development Authority (MIDA)
กล่ำวว่ำ มูลค่ำกำรลงทุนคงที่เบื้องต้น (gross fixed capital formation) ของมำเลเซีนตั้งแต่ปี 2553 มีกำร
เติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก และเป้ำหมำยมูลค่ำกำรลงทุนเฉลี่ย ต่อปีตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 อยู่ที่ 148
พันล้ำนริงกิต โดยมีกำรเติบโตปีละ 12.6% ทั้งนี้ ในไตรมำสแรกของปี 2558 มู ลค่ำ กำรลงทุนคงที่
เบื้อ งต้ นอยู่ ที่ 51.5 พันล้ ำนริงกิ ต เทีย บกั บ 45.3 พั นล้ ำนริ งกิ ตในช่ว งเดี ย วกันของปีก่อ น หรือ เพิ่ ม ขึ้ น
13.6%
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มาเลเซียและจีนควรทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล
“มำเลเซียและจีนควรทำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกันเพื่อพัฒนำตลำดฮำลำลของโลก” นำย Syaifulzafni
Aziz, General Manager, Halal Industry Development Corporation Sdn.Bhd (HDC) กล่ำวในงำน
China-Malaysia Halal Food and Muslim Commodities Certification and Industrial Cooperation
จีนเป็นประเทศที่มีอุตสำหกรรมกำรเกษตรแข็งแกร่งและมำเลเซียมีผู้ เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์แ ละมี
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมฮำลำลที่จะทำตัวเป็น halal hub ของโลกภำยในปี 2563 (2020) ควรที่จะใช้ ควำม
ได้เปรียบของแต่ละฝ่ำยที่จะพัฒนำตลำดฮำลำลโลกร่วมกัน
นำย Syaifulzafni Aziz ชี้ว่ำ ตลำดฮำลำลกำลังเติบโตอย่ำงมำกในมำเลเซียและโลก โดยตลำดฮำลำล
โลกมีมูลค่ำต่อปีถึง 2.3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยมำเลเซียและจีนสำมำรถเติม เต็ม ช่องว่ำงระหว่ำงอุปสงค์
และอุป ทำนผลิต ภัณฑ์ ฮำอลำลของโลกซึ่ งปั จจุ บัน กำลังขยำยตั วรำว 80% ขณะที่ช่อ งว่ ำงของมู ลค่ ำ
อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มฮำลำลของโลกอยู่รำว 357 พันล้ำ นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน 83%
และมูลค่ำเครื่องสำอำงฮำลำลและ personal care products อยู่รำว 46 พันล้ำนเหรีย ญสหรัฐ หรือคิดเป็น
สัดส่วน 82% และมูลค่ำผลิตภัณฑ์ย ำฮำลำลที่มีมูลค่ำรำว 80 พันล้ำนเหรีย ญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน
98%
มำเลเซียมีห้องปฏิบัติกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ฮำลำลจำนวน 11 แห่ง และเป็นเพียงประเทศเดียวในโลก
ที่มีกำรสนับสนุนของรัฐบำลในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ฮำลำล ขณะที่ผลิตภัณฑ์ฮำลำลของมำเลเซีย ได้รับกำร
รับ รองโดย Jakim ก็ ได้ รั บกำรยอมรั บ และได้ รั บกำรยอมรั บ อย่ ำ งดี จ ำกทั่ วโลก อนึ่ ง มำเล เซี ย มีนิ ค ม
อุตสำหกรรมฮำลำล (halal parks) จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ โดยรัฐบำลจะให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูด
ผู้ประกอบกำรให้เข้ำมำลงทุนในนิคมอุตสำหกรรมดังกล่ำวรวมทั้งด้ำนโลจิสติกส์ฮำลำล
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คาด สต๊อกนามันปาล์มจะหดตัวลง
“สต๊อกน้ำมันปำล์ม คำดว่ำจะมีแ นวโน้ม ลดลงในช่วงเร็วๆนี้ เนื่องจำกช่วงกำรให้ผลิตสูงได้หมดลง
แล้ว” นักวิเครำะห์กล่ำว
หน่วยวิจัยของธนำคำร Hong Leong Investment กล่ำวว่ำ สต๊อกของน้ำมันปำล์ม ได้ลดลงเป็นครั้ง
แรกนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ และสต๊อกน้ำมันปำล์ ม ในเดือนมิถุนำยนได้คลำยตัวลง 4.3% เหลือ
2.15 ล้ำนตัน ขณะที่ปริมำณผลผลิตอยู่ที่ 1.76 ล้ำนตัน หรือลดลง 2.6% เนื่องจำกผลผลิตของผลปำล์ม สด
ของรัฐต่ำงๆได้ลดลง
เมื่อเดือนมิถุนำยน มำเลเซียส่งออกน้ำมันปำล์มมูลค่ำ 1.7 ล้ำนตัน เพิ่ม ขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
โดยเพิ่มขึ้น 5.2% โดยมำเลเซีย ส่งออกไปอินเดีย และปำกีสถำนเพิ่ม ขึ้น 27.1% และ 22.6% ตำมลำดับ
สถำบันวิจัยคำดกำรณ์ว่ำ มีควำมเป็นไปได้ที่สต๊อกน้ำมันปำล์มจะยังมีแนวโน้มลดลงในเดือนกรกฎำคมจำกช่วง
วันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองกำรละศีลอด อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมจำกกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตและกำรลดรำคำน้ำมัน
ปำล์มเพื่อเทียบกับน้ำมันถั่วเหลือง โดยสถำบันวิจัยจะยังคงตั้งสมมุติฐำนรำคำน้ำมันปำล์ม ดิบเฉลี่ย ที่ 2,400
ริงกิตต่อตัน อนึ่งภำคกำรผลิตน้ำมันปำล์มมีควำมเสี่ยงในแง่กำรปลูกถั่วเหลืองและผลผลิตน้ำมันถั่วเหลืองที่จะ
เพิ่มขึ้นกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้และจะส่งผลต่อรำคำน้ำมันถั่วเหลือง นอกจำกนี้อินเดีย ก็มีกำรเพิ่ม ภำษีนำเข้ำน้ำมัน
ปำล์มดิบและต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกค่ำจ้ำงแรงำนที่เพิ่มขึ้น
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ค่าเงินริงกิตอาจเป็นไปที่จะต่ากว่า 3.8 ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ
ค่ำเงิน ริง กิต ได้ รับ กำรคำดหมำยว่ ำ จะยัง คงต่ำกว่ ำ 3.8 ริงกิ ตต่ อดอลลำร์ ส หรั ฐในสั ปดำห์ นี้
เนื่องจำกกำรคำดหมำยว่ำธนำคำรกลำงของมำเลเซียจะเข้ำไปแทรกแซงเพื่อค้ำจุนสกุลเงินไว้
“กำรคำดหมำยกำรเข้ำไปแทรกแซงสกุลเงินของธนำคำกลำงมำเลเซีย หำกอัตรำแลกเปลี่ย นขึ้นไป
มำกกว่ำ 3.8 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐ แต่ผลได้ผลเสีย สำหรับเงินริงกิตเมื่อเที ย บกับเงินดอลลำร์สหรัฐก็ มี
จำกัด” ผู้ค้ำเงินตรำต่ำงประเทศกล่ำว
ธนำคำรกลำงมำเลเซียส่งสัญญำณว่ำ เงินริงกิตไม่ได้มีกำรซื้อขำยไปตำมครรลองของพื้นฐำนและกำร
เข้ำไปแทรกแซงหำกเงินริงกิตขึ้นไปมำกกว่ำ 3.8 ริงกิตก็เป็นไปหลำยครั้งเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ผลได้ผลเสีย
ของเงิน ริง กิตเมื่อเทีย บกับ ดอลลำร์สหรัฐ มีจำกัดมำกทั้งๆที่นัก ลงทุนยั งหวั่นไหวกั บวิ กฤตหนี้ข องกรีซ ซึ่ ง
นอกจำกปัจจัยเรื่องนี้แ ล้ว กำรคำดหมำยอัตรำดอกเบี้ย ในสหรัฐจะเพิ่ม ขึ้นกับประเด็นโต้แ ย้งเกี่ย วกับบริษัท
ลงทุนของมำเลเซีย (1Malaysia Development Bhd.) ก็ได้รับกำรคำดหมำยจะยังสร้ำงแรงกดดันต่อเนื่องต่อ
เงินท้องถิ่น
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ตลาดสินค้าบนโทรศัพท์มือถือแห่งแรกแบบ real time เปิดตัวในมาเลเซีย
Page Advisor ซึ่งเป็นตลำดสินค้ำบนโทรศัพท์มือถือ (mobile commerce market place) แห่ง
แรกแบบ real time ในเอเชียอำคเนย์เปิดตัวแล้วในมำเลเซียหลังจำกเปิดตัวครั้งแรกที่สิงคโปร์
“Page Advisor จะเป็นแพรทฟอร์มสินค้ำบนโทรศัพท์มือถือสำหรับสินค้ำภำยในบ้ำนและสินค้ำไลฟ์
สไตล์ โดยลูกค้ำชำวมำเลเซียที่ใช้โทรศัพท์มือถือสำมำรถเข้ำไปติดต่อกับผู้ให้บริกำรได้ภำยใน 3 ขั้นตอนโดย
ใช้เวลำเพียง 3 นำที” นำย Fabian Lim ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทกล่ำว
Application ดังกล่ำวจะให้บริกำรแบบครบวงจรโดยเริ่มจำกกำรหำสินค้ำ กำรจ่ำยเงินและกำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้ง โดย Page Advisor ยังได้เสนอ Merchant Guarantee Programme (MGP) ตำมควำม
สมัครใจ (voluntary) โดยผู้ใ ห้บริกำรที่เข้ำไป sign up กับ MGP เสนอหลัก ประกันกำรได้รับเงินคืนเต็ม
จำนวนตำมรำคำซื้อสินค้ำที่ได้ใช้บริกำรผ่ำน Page Advisor และเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้
ผู้ใ ห้บริกำรจะไม่ถูกเรีย กเก็บเงินสำหรับ แสดงรำยชื่อสินค้ำและค่ำธรรมเนีย ม (listing fee) สำหรับสินค้ำที่
sign up กับ Page Advisor และจ่ำยค่ำธรรมเนียมเพียงเฉพำะที่กำรดำเนินกำรซื้อสินค้ำผ่ำน Page Advisor
เสร็จสมบูรณ์เท่ำนั้น
อนึ่ง ผู้ที่เข้ำไปใช้บริกำร Page Advisor ครั้งแรกและมีกำรซื้อสินค้ำผ่ำน Application ดังกล่ำวครั้ง
แรกจะได้รับเงินคืน 20 ริงกิต โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถจะยื่นสมัครกำรใช้ Application ดังกล่ำวได้ภำยในสิ้น
เดือนกรกฎำคม ศกนี้ ทั้งนี้ บริษัทวำงแผนจะนำกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำวไปยังประเทศอื่นๆในเอเชีย
อำคเนย์ในอนำคต
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อุปสงค์ที่อยู่อาศัยในมาเลเซียยังคงทรงตัว
“แม้ว่ำมำเลเซียอยู่ระหว่ำงเผชิญกับควำมท้ำทำยด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง แต่ควำมต้องกำรใน
ตลำดอสังหำริม ทรัพ ย์ยังคงทรงตัว ” Datuk Seri Dr.Vincent Tiew, Managing Director ของ Andaman
Property Management Sdn.Bhd กล่ำวถึงกำรงำน Property Investment Convention 2015 ในวันที่
8-9 สิงหำคม 2558
นักลงทุนที่เป็นผู้ซื้อบ้ำนหลังแรกยังคงซื้อและจองที่พักอำศัย ในโครงกำรใหม่ๆ แม้ว่ำโอกำสที่จะได้รับ
สินเชื่อจะ 50-50 ก็ตำม แม้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สึกโดยทั่วไปของคนจะเห็นว่ำ ตลำดอสังหำริม ทรัพย์แ ย่
แต่ควำมจริงก็คือยอดขำยก็ยังคงเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและกำรซื้อก็ยังคงทรงตัวทั้งอสังหำริม ทรัพย์ในระดับ
รำคำแพงและโครงกำรขนำดใหญ่
นักลงทุนอสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ เช่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ยังคงมีกำรซื้ออย่ำงต่อเนื่อง แต่กลุ่ม
เหล่ำนี้จะซื้อแบบเงียบๆเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดี
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HDC มองการเติบโตของจานวนบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลขยายตัว 2 เท่า
แผนกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมฮำลำลอยู่ ใ นระยะที่ 3 ในปี ห น้ ำ หน่ ว ยงำน Halal Industry
Development Corporation (HDC) จึงตั้งเป้ำจำนวนบริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮำลำลเพิ่ม ขึ้นเป็น 2 เท่ำเป็น
1600 บริษัท
Datuk Seri Jamil Bidin, CEO & Managing Director กล่ำวว่ำ HDC ในฐำนะหน่วยงำนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลโดยภำพรวมในมำเลเซีย ได้เข้ำใกล้ระยะที่สองของควำมพยำยำมที่ จะให้ม ำเลเซีย
เป็น hub กำรลงทุนสำหรับอุตสำหกรรมฮำลำล โดยแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำล (Halal Industry
Masterplan) เป็นแผนยุทธศำสตร์แบบครอบคลุมสำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำล 3 ระยะ โดยระยะที่
3 จะเริ่มต้นในปี 2559-2563 โดยแผนระยะที่ 3 นั้น HDC หวังจะเห็นบริษัทท้องถิ่นมีควำมสำมำรถในกำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮำลำลไปตลำดโลกและเป็นผู้มีบทบำทสำคัญในตลำดโลก
บังคลำเทศ อินเดีย และปำกีส ถำน เป็นตลำดที่มีศักยภำพที่ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมฮำลำลของ
มำเลเซียควรพิจำรณำโดยเฉพำะอำหำรและเครื่องดื่ม โดยประชำกรมุสลิม ในประเทศเหล่ำนี้ กำลังเพิ่ ม ควำม
ต้องกำรผลิตภัณฑ์ฮำลำลเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพำะอินโดนีเซีย เป็นตลำดที่ควรได้รับควำมสนใจเนื่องกำรขยำยของ
จำนวนประชำกรต่อปีและยังเป็นประเทศที่อยู่ใกล้มำเลเซีย
HDC กล่ำวต่อไปว่ำ ขณะนี้ HDC กำลังทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับญี่ปุ่นซึ่งกำลังพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำ
ลอย่ ำงก้ำ วหน้ ำเนื่อ งจำกญี่ ปุ่น จะเป็น เจ้ ำภำพกี ฬำโอลิม ปิ คในปี 2563 ขณะเดี ย วกัน ญี่ ปุ่น ก็ต้ องกำร
ผลิตภัณฑ์ฮำลำลสำหรับผู้ที่เข้ำไปเดินทำงท่องเที่ย วในญี่ปุ่น นอกจำกนี้ HDC ยังต้องกำรให้บริษัทใหญ่ๆ ใน
มำเลเซียพิจำรณำเข้ำตลำดในกลุ่มประเทศอิสลำม
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