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Weekly Review 

 

 
 

ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมลดลงต ่าสุดในรอบ 8 เดือน 

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานอุตสาหกรรมแห่ง
ประ เทศไทย  (สอท . )   เปิด เผยผลส า รวจความเชื่ อมั่ น
ภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 98.5 ลดลง
เล็กน้อยจาก 98.7 จากเดือนก่อนหน้า  ส่งผลให้ค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ าสุดในรอบ 8 เดือน และดัชนีปรับตัวลดลงมา
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 100 เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน สาเหตุจาก
ยอดค าส่ังซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการที่ค่า
ดัชนีปรับลดลงต่ ากว่า 100 ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง และต่ าสุด
ในรอบ 8 เดือน ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 105.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 104.8 ในเดือน
กรกฎาคม โดยค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากองค์ประกอบด้านยอด

ค าส่ังซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิตต้นทุนการประกอบการ และผล
ประกอบการ 

จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมข้างต้นสามารถ
พิจารณาได้ถึงสถานการณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใน
ระยะนี้ที่มีความเชื่อมั่นในระดับที่ไม่ดีนักเนื่องจากค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่าฐานที่ 100 เป็นเดือน
ที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังคงไม่มั่นใจต่อ
การประกอบการ อันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง
จากเดิมที่ประมาณการไว้ช่วงต้นปี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
ของไทยในระดับสูง จากสถานการณ์ด้านการส่งออกที่ชะลอตัวลง 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการพึ่งพาการส่งออกใน

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมลดลงต่ าสุดในรอบ 8 เดือน  
 อุตฯยานยนต์สิงหาคมขยายตัวดีทุกด้าน คาด 5 ปี ไทยยืนแท่น 1 ใน 10 ผู้ผลิตยานยนต์โลก 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดส่งออกปี 2555 โตแค่ร้อยละ 5 
 สศก.คาดดัชนีผลผลิตกันยายนยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสิงหาคม แต่ดัชนีราคาแนวโน้มทรงตัว 
 ผลผลิตข้าวลดลงประมาณ 2.1 แสนตัน จากผลกระทบจากน้ าท่วม 
 ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค  

คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.75-31.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 ผลกระทบมาตรการ QE3 ต่อค่าเงินบาท 
 ท่องเที่ยวญี่ปุ่นชะลอตัวเหตุข้อพิพาทหมู่เกาะทะเลจีนตะวันออก 
 ยอดดุลเดินสะพัดสหรัฐฯไตรมาส 2/2555 ลดลงเล็กน้อย 
 IMF จะปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกใหม่อีกครั้ง ในเดือนหน้า 
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมจีน (PMI) เดือนกันยายน 2555 อยู่ท่ีระดับ 47.8 
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ระดับสูง โดยภาคอุตสาหกรรมในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีคง
ต้องหันไปพึ่งพาการผลิตเพื่อขายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
เน่ืองจากการขยายตัวด้านการบริโภคในประเทศยังคงมีอัตราการ
ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ดั งนั้ นกา ร ส่ ง เสริ มกา รบริ โภค
ภายในประเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยช่วง
ระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ 

อุตฯยานยนต์สิงหาคมขยายตัวดีทุกด้าน คาด 5 ปี ไทยยืน
แท่น 1 ใน 10 ผู้ผลิตยานยนต์โลก 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยถึง
ยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์ ใน
เดือนสิงหาคม 2555 ว่า ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่ 
129,509 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 จากเดือนสิงหาคม 2554 แต่
ลดลงร้อยละ 1.62 จากเดือนกรกฎาคม 2555 โดยยอดขายที่
เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ
เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่จองไว้เป็นจ านวนมากตามโครงการรถคัน
แรกของรัฐบาลมากกว่าผลิตเพื่อส่งออก ในส่วนของยอดการผลิต
รถยนต์นั้นอยู่ที่ 210,333 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.31 จากเดือน
สิงหาคม 2554 แต่ลดลงร้อยละ 1.13 จากเดือนกรกฎาคม 2555 
โดยยอดการผลิตในเดือนมกราคม -สิงหาคม 2555 อยู่ที่ 
1,477,888 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.02 จากช่วงเดียวกันของปี 
2554 ท าให้คาดว่าจะมียอดการผลิตตลอดทั้งปี 2555 สูงกว่า 2 
ล้านคัน และหากเป็นไปตามแผนอีก 5 ปีข้างหน้า ไทยจะมียอด
ผลิตรถยนต์ 3 ล้านคันต่อปี ท าให้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตมากที่สุดติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลก แม้ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์จะ
เผชิญวิกฤติสึนามิที่ญี่ปุ่นและอุทกภัยในไทย แต่ได้อานิสงส์
โครงการรถคันแรกช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 

จากการพิจารณาปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ และยอดการ
ผลิตรถยนต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่สามารถกลับมาฟื้น
ตัวได้อย่างรวดเร็วภายหลังสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ในช่วง
ปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายแห่ง
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยอาจกล่าว
ได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงค์
โดยตรงจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล นั่นก็คือโครงการ
รถยนต์คันแรกที่มีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นให้สถานการณ์ดา้น

การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศมีความคึกคักเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ 
ซึ่งอย่างไรก็ตามยอดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2555 อาจจะเป็น
การดึงความต้องการซื้อในปี 2556 ให้สถานการณ์การจ าหน่าย
รถยนต์ซบเซาลงหรือไม่ แต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งก็ยังมี
ความมั่นใจว่าตลาดในประเทศปี  2556  จะยังอยู่ในเกณฑ์ดีจาก
การที่มี รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ทยอยเปิดตั ว เพิ่มขึ้นในระยะนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ในกลุ่ม eco-car  ที่น่าจะมีส่วนช่วยใน
การกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีต่อจากนี้ ในด้าน
ของส่วนการส่งออกรถยนต์แม้ผลกระทบจากวิกฤติหนี้ยูโรโซนจะ
ขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้การส่งออกของไทยลดลงในเกือบทุก
หมวด แต่ยานยนต์และชิ้นส่วนยังเป็นตัวส าคัญที่ช่วยพยุงการ
ส่งออกที่ส าคัญ พิจารณาจากการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีขยายตัวถึงร้อยละ 21.21 แสดงให้เห็น
ถึงความต้องการน าเข้ายานยนต์จากไทยยังคงอยู่ในระดับที่ดีอยู่ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดส่งออกปี 2555 โตแค่ร้อยละ 5 

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับ
ลดคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 5 
จากที่คาดไว้ก่อนหน้าว่าน่าจะขยายตัวราวร้อยละ 7เนื่องจาก
ปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบมากกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่
ยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของจีดีพีในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 5 
เนื่องจากเชื่อว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนยังคงเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องในระยะนี้ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบ
ต่างๆ ของรัฐบาล และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในส่วน
ของระดับราคาสินค้าที่จ าเป็น เช่น การชะลอการปรับราคา
พลังงาน การเข้ามาดูแลราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ
อยู่ในกรอบที่กระทวงพาณิชย์ดูแลอยู่ได้ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปตลอดทั้งปีน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่
ร้อยละ 3.5 

จากการปรับลดคาดการณ์การส่งออกมาอยู่ที่ร้อยละ 5 ของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งการที่จะให้การส่งออกตลอดทั้งปี 2555 
สามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5 ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาอีก 5 
เดือนที่เหลือของปีมูลค่าการส่งออกของไทยจะต้องอยู่ที่เดือนละ
ประมาณ 1.8-1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับมูลค่า
การส่งออกของไทยที่เป็นไปได้ไม่ยากนัก ซึ่งการที่มีการปรับลด
ตัวเลขการขยายตัวของการส่งออกลงแต่ยังคงเป้าการขยายตัว
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ของจีดีพี เนื่องจากให้น้ าหนักของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็น
ผลมาจากการขยายตัวในระดับที่ดีของการบริโภคภายในประเทศ 
และการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายตัว
ของการลงทุนทั้งการลงทุนใหม่และการลงทุนเพื่อชดเชยความ
เสียหายที่ได้รับจากน้ าท่วม ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะมีส่วน
ส าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ ในขณะ
ที่การส่งออกที่หลายฝ่ายออกมาปรับประมาณการการขยายตัวใน
ระดับที่ต่ าลงเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในทวีปยุโรปเริ่มทวีความรุนแรง
มากขึ้นและยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็น
อย่างไรและกินระยะเวลาอีกนานแค่ไหนส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกของไทยทั้งทางตรงเนื่องจากยุโรปเป็นตลาดส่งออกหลัก
ส าคัญของไทย และส่งผลทางอ้อมผ่านการส่งออกสินค้าวัตถุดิบ
อื่นๆ ไปยังประเทศคู่ค้าอื่นที่ท าการผลิตสินค้าส่งต่อไปยังยุโรปที่
การส่งออกจะชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน 

สศก.คาดดัชนีผลผลิตกันยายนยังเพิ มขึ้นต่อเนื องจาก
สิงหาคม แต่ดัชนีราคาแนวโน้มทรงตัว 

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร รายงานภาพรวมด้านการผลิต
สินค้าเกษตร ในเดือนสิงหาคม 2555 อยู่ที่ 115.66 เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 19.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าส าคัญที่
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่  ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ยางพารา ทุเรียน เงาะโรงเรียน มังคุด ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าว 
ส่วนสินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด
โรงงาน และล าไย ส าหรับภาพรวมราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกร
ขายได้ที่ไร่นา ในเดือนสิงหาคม 2555 อยู่ที่ 145.39 ลดลงร้อยละ 
13.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งลดลงในกลุ่มไม้ยืน
ต้น กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชน้ ามัน และปศุสัตว์ โดยสินค้าส าคัญที่ท า
ให้ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว สุกร 
ไก่เน้ือ และไข่ไก่ 

อย่างไรก็ตามทางส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์
ว่าดัชนีผลผลิตในเดือนกันยายน 2555 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากสินค้าหลายชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน 
และยางพารา ออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรใน
เดือนกันยายน 2555 จะไม่เปล่ียนแปลงมากนัก เน่ืองจากผลผลิต
สินค้าส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
ราคามีแนวโน้มทรงตัว 

ผลผลิตข้าวลดลง 2.1 แสนตัน จากผลกระทบจากน่้าท่วม 

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการความเสียหายทาง
เศรษฐกิจเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่างรวม 14 จังหวัด โดยคาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าว
ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ าท่วมในปี 2555 ประมาณ 
4.3 แสนไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ปลูกข้าว
ทั้งหมด 14.39 ล้านไร่ใน 14 จังหวัด หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
0.7 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ ขณะที่ผลผลิตข้าวจะลดลง
ประมาณ 2.1 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผลผลิตข้าวใน 14 
จังหวัด หรือร้อยละ 0.8 ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ ซึ่งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นคาดว่าจะสร้างความเสียหายต่อภาคการผลิต
ข้าวรวมทั้งส้ิน 2,234 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อราคาข้าว เน่ืองจากในช่วงต้นปีได้คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวปีนี้
จะสูงถึง 25 ล้านตัน สูงกว่าปี 2554 ที่ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 22 
ล้านตัน ซึ่งหากน้ าท่วมสร้างความเสียหายท าให้ผลผลิตหายเพียง 
2.1 แสนตัน ก็อาจจะไม่กระทบต่อระดับราคาข้าวในประเทศมาก
นัก  

 

 
 

ค่าเงินบาทสัปดาห์น้ีแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ปรับตัว
อ่อนค่าลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค  คาด
สัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.75-31.15 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้แต่
แกว่งตัวอยู่ ในกรอบแคบๆ โดยในสัปดาห์นี้  ณ วันที่   21 
กันยายน 2555 ปิดที่ระดับ 30.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อน
ค่าลงร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับระดับ 30.83 บาทต่อดอลลาร์

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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สหรัฐฯ ณ วันที่ 14 กันยายน 2555 โดยในช่วงสัปดาห์นี้ค่าเงิน
บาทปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ 
หลังจากที่ตลาดได้รับข่าวดีในช่วงสัปดาห์ก่อน อีกทั้งที่ค่าเงิน
บาทไม่ขยับมากนักเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระทบ
ตลาดการซื้อขายเงิน รวมทั้งถึงแม้จะมีเงินทุนต่างประเทศไหล
เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ก็มีการไหลออกของเงินตรา
ต่างประเทศจากนักลงทุนไทยที่น าเงินไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ใน
ต่างประเทศ ท าให้เกิดความสมดุลกันระหว่างเงินทุนไหลเข้าและ
เงินทุนไหลออก จึงไม่กระทบค่าเงินบาทมากนักโดยในสัปดาห์
หน้า (24-28 กันยายน 2555 ) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
คาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 30.75-31.15 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ผลกระทบมาตรการ QE3 ต่อค่าเงินบาท 
ธปท.ชี้มาตรการ QE3 ของสหรัฐไม่น่าจะท าให้ทุนต่างชาติ

ไหลเข้าไทยมากเท่า QE2 ในช่วงปี2552 ที่ผ่านมา โดยนาง
สุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่าผลจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ส่งสัญญาณเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบรอบที่ 3 (QE3) 
เดือนละ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐไปเรื่อยๆ โดยไม่มีก าหนดใน
รอบนี้ ไม่น่าท าให้เงินทุนไหลเข้ามาในเอเซียและไทยมากเท่า 
QE2 เมื่อช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา เนื่องจาก 1.การท า QE3 มีการ
เตรียมตัวนานกว่า QE2 ตลาดจึงรับทราบล่วงหน้าและมีการ

เตรียมพร้อมรับมือพอสมควร 2.ภาวะเศรษฐกิจอาเซียนดีกว่าใน
ฝั่งยุโรปและสหรัฐ 3.ภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้มีการน าเข้าสูง 
4.เงินทุนไทยไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการไปลงทุนด้านพลังงาน การอุปโภคบริโภค ค้าปลีก 
ฯลฯ ท าให้เงินทุนไหลเข้าออกสมดุลมากขึ้น "ปัจจัยเหล่านี้ท าให้
การประกาศของเฟดที่ผ่านมา 7 วันนี้ท าให้เงินทุนไหลเข้าไทยไม่
มากนัก ผนวกกับเป็นจังหวะที่ทุนไทยเราไหลออกไปลงทุน
ต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ค่าเงินบาทเราที่มองว่าจะแข็งค่าขึ้น
มาก ไม่แข็งไปเกินไปมากนัก" นางสุชาดากล่าว 

จากที่ ธปท. ออกมาประกาศว่าการใช้มาตรการ QE3 ในขณะ
นี้ไม่ส่งผลกับค่าเงินบาทนัก เนื่องจากมีการไหลเข้าและไหลออก
ของเงินลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งศูนย์พยากรณ์เห็นว่าอาจจะมีความ
ผันผวนอยู่บ้างในช่วงแรกที่ได้รับข่าวก่อนการประกาศใช้มาตร 
QE3 จริง อย่างเช่นในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
อย่างรวดเร็วเพราะตลาดได้รับข่าวไปก่อนที่จะมีการประกาศการ
ใช้ QE3 จริง และเมื่อมีการประกาศจึงส่งต่อค่าเงินบาทไม่มากนัก 
กรอบกับในช่วงดังกล่าวเป็นไปอย่างที่ ธปท. กล่าวไว้ว่ามีถึงแม้
จะมีเงินลงทุนไหลเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ช่วงดังกล่าว
ก็มีการไหลออกของเงินลงทุนในประเทศไปลงทุนต่างประเทศ จึง
ส่งผลให้ค่าเงินบาทไม่กระทบมากนัก แต่อย่างไรก็ตามทาง ธปท. 
ควรเฝ้ าระวั งปริ มาณการไหลเข้า -ไหลออกของเงินตรา
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และควรมีมาตรการในการรักษา
เสถียรภาพของค่าเงินบาทไม่ให้ผู้ส่งออก-น าเข้าได้รับผลกระทบ
มากจนเกินไป รวมทั้งควรติดตามปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป ว่าจะ
สามารถยุติได้ด้วยดี หรืออาจเกิดการลุกลามบานปลาย เพราะ
หากละเลยหรือไม่หาแนวทางในการป้องกันไว้ในหลายๆ แนวคิด
ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศโดยรวมในที่สุด 
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SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวเพิ มขึ้น 10.14 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 21 กันยายน 2555 ปิดที่ระดับ 1,286.26 
จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.14 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์
ที่อยู่ที่  1 ,276.12 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์  
181,023.91 ล้านบาทใกล้เคียงกับมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์
ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 181,271.95 ล้านบาท โดยตลาด
หลักทรัพย์ยังคงมีความคึกคักต่อเนื่องในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 
2555 โดยตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.42 จุด และมีมูลค่าการซื้อขาย
สูงสุดในสัปดาห์ 42,213.71 ล้านบาท จากการที่นักลงทุนใน
ตลาดยังคงรับข่าวผลของการประกาศใช้มาตรการ QE3 ของเฟด 
โดยตลอดสัปดาห์ดัชนีมีการเคล่ือนไหวในกรอบแคบๆ แต่มีมูลค่า
การซื้อขายค่อนข้างหนาแน่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมูลค่าการซื้อ
ขายสะสม (วันที่ 1-21 กันยายน 2555) นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 

5,129.20 1,271.23 และ 5,206.40 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุน
ทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 11,606.83  ล้านบาท 

ราคาทองค่าตลอดสปัดาห์ทรงตัวจากช่วงต้นสปัดาห์ 
ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา

ทองค า ณ.วันที่ 21 กันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 1,773.10เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์
ที่อยู่ที่ระดับ 1,773.50 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยเป็นการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.40 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยการเคล่ือนไหว
ของราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการเคล่ือนไหวในกรอบแคบๆ 
เน่ืองจากมีการปรับเพิ่มของราคาไปมากแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน
มาหลังจากนักลงทุนรับข่าวการที่เฟดประกาศใช้มาตรการ QE3 
ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

ท่องเที ยวญี ปุ่นชะลอตัวเหตุข้อพิพาทหมู่เกาะทะเลจีน
ตะวันออก 

องค์การการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น คาดการณ์ว่าจ านวน
นักท่อง เที่ ยวที่ เข้ ามา เที่ ยว ในประเทศในช่วงครึ่ งปีห ลัง             

มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือน
มกราคม-กรกฎาคมพบว่ามีจ านวน 4,894,000 คน โดยส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีป เอเชีย ได้แก่ เกาหลี จีน ไต้หวันและ
ฮ่องกง จากปัญหาข้อพิพาทระหว่างจีน กับ ญี่ปุ่น และปัญหาหนี้
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การเคล่ือนไหวก่อนประกาศ QE3 

แต่ตลาดเริ่มรับรู้ข่าว 
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หลังจากประกาศใช้ QE3 แต่ตลาด

มีการรับรู้มาก่อนหน้านี้แล้ว 
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สาธารณะในยุโรป อาจส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป
ลดลงถึงร้อยละ 20 

นอกจากนี้ปัญหาข้อพิพาทของหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออก 
อาจส่งผลกระทบต่อภาคการค้าของประเทศ  เนื่องจากประเทศ
จีนถือได้ว่าเป็นคู่ค้าที่ส าคัญของญี่ปุ่น โดยในปีที่ผ่านมาญี่ปุ่น
ส่งออกสินค้าไปจีนมูลค่าสูงถึง 3.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ประเทศจีนยังเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญประเทศหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่ง
ถ้าปัญหาการประท้วงภายในประเทศจีนไม่สามารถยุติได้ใน
ระยะเวลาอันส้ัน อาจส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งต้องพากันปิด
โรงงานและส านักงานในจีนเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าการค้าและการลงทุนตลอดจนการฟื้นตัวต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่ว
โลกในปัจจุบัน 

 
 

 

 

ยอดดุลเดินสะพัดสหรัฐฯไตรมาส 2/2555 ลดลงเล็กน้อย 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงาน ตัวเลขขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดประจ าไตรมาส 2/2555 ปรับลดสู่ระดับ 1.174 แสนล้าน
ดอลลาร์  เทียบกับไตรมาส 1/2555 ที่มียอดขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด 1.336 แสนล้านดอลลาร์ สาเหตุเกิดจากในช่วงไตร
มาส 2/2555 สหรัฐฯ ชะลอการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน 
ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐบาล และภาคส่งออกขยายตัวดีขึ้น
เล็กน้อย นอกจากนี้ผู้บริโภคภายในประเทศยังขาดความเชื่อมั่น
ในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะและความไม่แน่นอนของนโยบาย
ต่างๆของภาครัฐ จึ่งส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงไตรมาสที่ 2/2555 ขยายต้วร้อยละ 2.2  ชะลอตัวลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1/2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 

IMF ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ใหม่อีกคร้ังเดือนหน้า 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่าจะปรับลด
การคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงร้อยละ 0.2-0.3 
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 หลังเศรษฐกิจโลกอ่อนแอลง ซึ่งก่อน
หน้านี้ IMF ได้คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.5 
และร้อยละ 3.9 ในปี 2556 จะเห็นได้ว่าการปรับลดการคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกของ IMF นั้น เป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ก าลังชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป และจีน แต่ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ 
กลับมาฟื้นตัวในปีหน้า 

 
ที่มา: IMF 
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ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมจีน (PMI) เดือน
กันยายน 2555 อยู่ที ระดับ 47.8 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรม (PMI) ของจีนเดือน
กันยายน 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยค่าดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 
47.8 จากที่ระดับ 47.6 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนีฯ 
PMI จะมีการปรับตัวดีขึ้น แต่ยังถือว่าภาคอุตสาหกรรมของจีน
ยังคงซบเซาและอยู่ในภาวะหดตัว เนื่องจากค่าดัชนีฯ ยังคงมีค่า
ต่ ากว่าระดับ 50 โดยสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ภายนอกประเทศ
ปรับตัวลดลง ส่งผลให้การผลิตเพื่อการส่งออกของจีนลดลง 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของจีนยังคงเปราะบางและเติบโตช้ากว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจท าให้เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่  3 มี
แนวโน้มชะลอตัวลง 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (PMI) 

 
ที่มา: CFLP 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี  ยังคงเคล่ือนไหวอยู่ ใน
ระดับสูง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรป
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (OMTs 
ของธนาคารกลางยุโรป และ QE3 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ) 
ขณะที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ ามันดิบตึงตัวจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในกลุ่มประเทศมุสลิมที่ออกมาประท้วง 
และบุกท าลายสถานทูตสหรัฐฯ ในหลายประเทศ เพื่อประท้วง
ภาพยนตร์ออนไลน์ที่มีเน้ือหาดูหมิ่นศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว การปล่อยน้ ามันส ารองของ
สหรัฐฯ และการเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันดิบของซาอุดิอาระเบีย
ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 27-31 สิงหาคม 2555 
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114.64 111.72 110.69 105.52 - 110.64 

ที่มา: ไทยออยล์  
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24 ก.ย. 55 
 ธนาคารกลางญีปุ่น่

เผยแพร่รายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
น โ ย บ า ย ก า ร
เงินเดือน ส.ค. 

25 ก.ย. 55 
- 

26 ก.ย. 55 
 สมาคมธนาคารเพื่อการจ านองของสหรัฐฯ 

(MBA) เผยผลส ารวจการยื่นขอสินเชื่อจ านอง
รายสัปดาห์  ยอดขายบ้านใหม่ เดือน ส .ค . 
ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ เผยส
ต๊อกน้ ามันรายสัปดาห์ 

27 ก.ย. 55 
- 

28 ก.ย. 55 
- 

ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสปัดาห์น้ี 


