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Weekly Review 

 

 

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือน 
ส่งผลดัชนียืนสูงสุดในรอบ 16 เดือน 
          ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน
มกราคม 2556 ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 81.7 จากระดับ 80.2 ในเดือน
ธันวาคม 2555 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นของค่าดัชนีต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 3 และถือเป็นการปรับตัวของค่าดัชนีในระดับสูงสุดใน
รอบ 16 เดือน  โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมาเป็นปกติ
เท่ากับช่วงก่อนเกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 72.1 จาก 70.6 
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับโอกาสหางานท าโดยรวม
อยู่ที่ 72.9 จาก 71.7 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับ
รายได้ในอนาคตดีขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 100 จาก 98.3 ซึ่งเป็นการ
ปรับตัวสู่ระดับ 100 เป็นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก
ปรับตัวดีขึ้น จนส่งผลให้การบริโภค การลงทุน การส่งออก และ
การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 
บาททั่วประเทศ ส่งผลให้ก าลังซื้อโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น 

 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือน
มกราคมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มที่จะมีความเชื่อมั่น
กลับมาในระดับปกติ ภายหลังที่ในช่วงปี 2554 และ 2555 มี
ปัจจัยลบเข้ามากระทบความเชื่อมั่นหลายปัจจัย ทั้งผลกระทบ
จากสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ที่สร้างความ
เสยีหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกที่ยังมีความไม่แน่นอนในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมาทั้งในส่วน
ของเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
สถานการณ์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวเริ่มมีความชัดเจน
เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ โดยปัจจัยที่ส่ งผลบวกต่อค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นในเดือนนี้ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับ
เพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 2556 เป็นขยายตัวร้อยละ 4.9 ขณะที่
ดอกเบ้ียนโยบายยังต่ าอยู่ที่ร้อยละ 2.75 ตลาดหุ้นไทยยังปรับตัว
ดีขึ้น และการส่งออกฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 
2555 รวมถึงนโยบายการเพิ่มรายได้จากปรับค่าแรงงาน 300 
บาท และการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรในระดับสูง ในส่วนของ
ปัจจัยลบ พบว่าผู้บริโภคยังมีความกังวลเก่ียวกับการถูกเลิกจ้าง
งานหลังจากปรับค่าแรง 300 บาท รวมถึงสถานการณ์ความไม่
แน่นอนทางการเมือง และสถานการณ์ค่าบาทแข็งค่า รวมถึง

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.ค. ปรับตัวเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 3 เดือน ส่งผลดัชนียืนสงูสุดในรอบ 16 เดือน 
 ตรุษจนีเงินสะพัด 4.5 หมื่นล้านสูงสุดรอบ 8 ปี 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปี 56 โตต่อเนื่อง 
 สศก. คาดราคาสินค้าเกษตร ก.พ. มีแนวโน้มสงูข้ึน 
 คลังท ามาสเตอร์แพลนที่ดินรัฐมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชนแ์ละเพิ่มมูลค่า 
 ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 4 เดือนติดต่อกัน 
 ดัชนีความเชื่อมั่นสหรัฐฯ ม.ค. ปรับตัวเพิ่มข้ึนแตะระดับ 73.8 
 ECB คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ 0.75  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันท่ี 4-8 ก.พ. 56 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 32 ประจ าวันท่ี 11 ก.พ. 56 
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ภาวะค่าครองชีพประชาชนและราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะ
กระทบต่อเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นในอนาคต 
 

ตรุษจีนเงินสะพัด 4.5 หมื่นล้านสูงสุดรอบ 8 ปี 
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ

ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภค
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2556 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
1,200 ตัวอย่างว่า ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์นี้ บรรยากาศ
การฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะมีความคึกคักมาก โดยมีเม็ดเงิน
สะพัดจากการท่องเที่ยว การซื้อข้าวของเซ่นไหว้ แต๊ะเอีย และ
ท าบุญมากถึง 45,081 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 12.1 จากปี
ก่อน สูงสุดในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่ปี 49 เป็นต้นมา โดยพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้สอยยังพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายซื้อข้าว
ของ ท าบุญ จ่ายแต๊ะเอีย ท่องเที่ยว จัดเลี้ยงสังสรรค์ และซื้อ
เสื้อผ้าสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากปีนี้ธุรกิจ
ได้ก าไรเพิ่ม เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ยังกังวลภาวะราคาสินค้าแพงอยู่ 
โดยแยกเป็นการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ซื้อของไหว้เจ้า 3,074 บาท 
ท าบุญ 1,617 บาท ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 2,984 บาท แต๊ะเอีย 
3,032 บาท ท่องเที่ยว 7,456 บาท จัดเลี้ยงสังสรรค์ 6,713 บาท 
ซื้อสินค้าคงทน 3,983 บาท ไปเดินห้าง 6,352 บาท และเมื่อแยก
เป็นรายภาคพบว่ากรุงเทพฯและปริมณฑลมีการใช้จ่ายสูงสุดที่ 
16,933 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6,980 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.9 ภาคกลาง 10,677 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 11.1 ภาคเหนือ 4,417 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
10.9 และภาคใต้ 5,962 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 12.1  

การใช้จ่ายในช่วงตรุษจีนของปีนี้ที่มีความคึกคักมาก 
เป็นผลมาจากประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในประเทศจึง
หันมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปลายปีที่แล้ว โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตดี และ
การส่งออกที่ฟื้นตัวจากภาวะถดถอย นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์
จากนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศรวมถึง
โครงการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาล ท าให้ประชาชน
มีรายได้น าไปใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส
แรกปี56 ยังมีทิศทางขาขึ้นจากปลายปีก่อน และน่าจะเติบโตได้
ประมาณร้อยละ 4.5-5.0 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมีฐาน
การเติบโตต่ า และยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวที่

ขยายตัวโดดเด่น รวมถึงการส่งออกที่ฟื้นตัว แต่จ าเป็นต้องจับตา
ปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทและอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผันผวนหลังจากสหรัฐฯและญี่ปุ่นอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจอีกมาก รวมถึงสถานการณ์การเมืองที่อาจมีความ
ไม่แน่นอนหลังการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร  

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปี 56 โตต่อเนื่อง 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปีที่

แล้วว่า เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจล่าสุดเดือนธันวาคม 2555 การใช้
จ่ายภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แม้เริ่มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
เศรษฐกิจไทยยังต้องรอสัญญาณการฟื้นตัวที่เข้มแข็งจากภาคการ
ส่งออก อย่างไรก็ดี หากมองภาพรวมของเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ไทยทั้งไตรมาสที่ 4/2555 ที่แข็งแกร่งค่อนข้างมากจากอานิสงส์
ของฐานเปรียบเทียบที่ต่ าในช่วงอุทกภัยปี 2554 รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของระดับการสะสมสต๊อกในภาคอุตสาหกรรม ท าให้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าตัวเลขจีดีพีประจ าไตรมาส 4 ปี
2555 มีโอกาสเติบโตในอัตราที่สูงกว่าประมาณการเดิมเล็กน้อย
มาที่ร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2554 ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2555 อาจขยายตัวที่ร้อยละ 5.3 สูงขึ้นจาก
ประมาณการเดิมร้อยละ 5.0 เล็กน้อย 
          ส าหรับแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ศูนย์วิจัย
กสิกรไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะมีภาพที่ดีต่อเนื่องในช่วงต้น
ปี 2556 โดยคาดการณ์ในเบ้ืองต้นว่าอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ประจ าไตรมาส 1 ปี 2556 
จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.3 ท่ามกลางบรรยากาศด้านบวก ใน
ต่างประเทศที่เริ่มปรากฏขึ้นหลังความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยจาก
ปัญหาการคลังในสหรัฐลดลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับภาพรวม
ทั้งปี 2556 แม้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะยังคงกรอบประมาณการ
อัตราการเติบโตของจีดีพีไว้ที่ร้อยละ 4.5-5.5 แต่ต้องจับตา
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและการแข็งค่าของ
ค่าเงินบาทที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี ซึ่งอาจเป็นตัวแปรที่เพิ่มแรงกดดัน
ต่อการฟื้นตัวของแนวโน้มภาคธุรกิจและการส่งออกของไทย แต่
หากภาครั ฐผลัก ดันมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว  ที่ มี
ประสิทธิภาพพร้อมกับสามารถเร่งรัดให้การใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการบริหารจัดการน้ าและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็วน่าจะช่วยเสริมสร้างให้แรงขับเคลื่อน
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จากการใช้จ่ายภายในประเทศยังมีบทบาทในการช่วยประคอง
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ให้ขยายตัวได้ใกล้เคียงร้อยละ 
5.0 ตามประมาณการกรณีพื้นฐานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
 จากมุมมองการประมาณการเศรษฐกิจของศูนย์วิจัย
กสิกรไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 และตลอดทั้งปี 2556 
ในระดับดังกล่าวก็จะสอดคล้องกับการประมาณการของส านัก
พยากรณ์เศรษฐกิจหลายแห่งทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง
ถือเป็นระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความเป็นไปได้ใน
ระดับสูงเนื่องจากหากไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่มีความรุนแรงเข้า
มากระทบต่อเศรษฐกิจไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีความ
แข็งแกร่งและยังคงสามารถขยายตัวได้ในระดับที่ดีต่อเนื่อง ทั้งนี้
เป็นผลมาจากจากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่มีการขยายตัวในระดับ
ที่ดีต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งในส่วนของ
เศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีความชัดเจนในแนวทางการ
แก้ปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  
 

สศก. คาดราคาสินค้าเกษตร ก.พ. มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว. เกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่าภาพรวมราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาใน
เดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ 151.22 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 3.78 ซึ่งลดลงในกลุ่มไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก พืช
น้ ามัน พืชไม้ดอก และปศุสัตว์ โดยสินค้าส าคัญที่ท าให้ดัชนีราคา
ลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ ามัน มัน
ส าปะหลัง สุกร และไก่เนื้อ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมาดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.33 โดยสินค้าส าคัญที่ราคา
ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% และไข่ไก่ ขณะที่สินค้าที่
ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ยางพารา สับปะรด
โรงงาน ปาล์มน้ ามัน สุกร และไก่เนื้อ  
 ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ 
121.49 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ 
มันส าปะหลัง ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ และสินค้าส าคัญที่
ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด
โรงงาน และปาล์มน้ ามัน  
 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าในเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

นั้น เป็นผลมาจาหราคาสินค้าเกษตรบางชนิดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
ได้แก่ ยางพารา ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงผลัดใบส่งผลท าให้ราคาสูงขึ้น 
รวมถึงการปรับตัวที่สูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM 
และ SICOM ส่วนปาล์มน้ ามันราคามีแนวโน้มปรับตังสูงขึ้น
เช่นกันเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลก าหนดให้โรงสกัด
น้ ามันปาล์มรับซื้อผลปาล์มที่อัตราน้ ามัน 17% ในราคาไม่ต่ ากว่า
กิโลกรัมละ 4 บาท และที่อัตราน้ ามัน 18.5% ในราคาไม่ต่ ากว่า
กิโลกรัมละ 4.35 บาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยท าให้ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
 

คลังท ามาสเตอร์แพลนท่ีดินรัฐมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์
และเพิ่มมูลค่า 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สคร.) ร่วมกับกรมธนา
รักษ์เร่งส ารวจที่ดินทั่วประเทศ โดยกรมธนารักษ์ส ารวจที่ดินราช
พัสดุ 12.5 ล้านไร่ (ซึ่งยังไม่ได้ประโยชน์ ถูกใช้ประโยชน์โดย
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และถูกบุกรุกโดยประชาชน) และ สคร. 
ส ารวจที่ดินของหน่ายงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อท า
แผนที่ของที่ดินส าหรับวางแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็น
การท ามาสเตอร์แพลนเก่ียวกับที่ดินเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมามีการ
ส ารวจเฉพาะที่ดินราชพัสดุ และยังขาดการจัดการระบบข้อมูล 
และการประเมินศักยภาพที่ดินรายแปลงที่เป็นระบบ (โฉลดที่ดิน
เลขที่นั้นๆ อยู่ที่ไหน มีขนาดเท่าไหร่ มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคมหรือไม่อย่างไร) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ให้กับภาครัฐให้
เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเป็นศูนย์ราชการ) ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐที่ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐให้มีมูลค่าเพิ่ม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยระหว่างการจัดท ามาสเตอร์
แพลนหากที่ดินภาครัฐใดๆ ที่มีการสร้างภาระผูกพันใดๆ ในที่ดิน
นั้นจะต้องหยุดด าเนินการไว้ก่อน  
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานของ
ภาครัฐแบบมุ่งเป้า โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่ งกา รสร้าง
ฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีส่วนอย่างมากในการใช้ที่ดินของภาครัฐให้
เกิดประโยชน์เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะมีส่วนอย่างมากทั้งในส่วน
ของประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมจากการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะมีสาวนอย่างมากในการสร้างรายได้
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ให้กับภาครับได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพิ่มมากขึ้นจากการให้
เช่าพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการด าเนินการส ารวจผู้ใช้
ประโยชน์จากที่ดินรัฐบาลบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบ ซึ่ง
ภาครัฐเองควรที่จะมีการสร้างกฎเกณฑ์ให้มีความชัดเจน โดยใน
ส่วนของพื้นที่บางแห่งที่มีการสร้างภาระผูกพันไว้ก่อนควรจะให้มี

การด าเนินการจนสิ้นสุดภาระผูกพันที่ได้ท าไว้ก่อนหน้า หรืออาจ
มีการออกกฎเกณฑ์ในการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ไ ด้รับ
ผลกระทบดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินการดังกล่าว 

SET Index ปรับลดลง 1.92 จุด มูลค่าการซื้อขายคึกคัก
ต่อเนื่องตลอดสัปดาห์  
  SET Index ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ปิดที่ระดับ 

1,497.30 จุด ปรับตัวลดลง 1.92 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้น

สัปดาห์ที่อยู่ที่ 1499.22 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น

ตลอดสัปดาห์ 280,436.64 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขาย

ตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 293,679.4 ล้านบาท อัน

เป็นผลมาจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน

ตลาดทุนของไทยต่อเนื่องในระยะนี้ โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม 

(วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 9,764.81 

1,214.05 และ 5,909.10 ล้านบาทตามล าดับ ในขณะที่นักลงทุน

ทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 16,887.96 ล้านบาท  

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้น
สัปดาห์ก่อน คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 29.70 
– 29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน และแกว่ง

ตัวอยู่ในช่วงแคบๆ ระหว่างสัปดาห์ โดย ณ วันที่ 8 ก.พ. 56 ปิด

ที่ระดับ 29.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.22 

เมื่อเทียบกับระดับ 29.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 ก.พ. 

56 อย่างไรก็ดีในสัปดาห์นี้ค่าเงินบาทค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากยัง

ไม่มีข่าว หรือปัจจัยใหม่ๆ เข้ามา โดยในสัปดาห์ก่อนที่ค่าเงินบาท

ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากมีเงินไหลเข้ามาใน

ตลาดหลักทรัพย์จ านวนมาซึ่งสอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ที่ปิดในแดนบวกติดต่อกันหลายวันจนหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิด

ปัญหาฟองสบู่ขึ้นอีก  

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ใน

สัปดาห์หน้า (11-15 ก.พ. 56 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ใน

กรอบ 29.70–29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
ราคาทองค าตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.90 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
โดยราคาทองค า ณ.วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ระดับ 
1,671.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงเล็กน้อยจากราคาทอง
ในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ระดับ 1,670.20 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  
โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  
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ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศญ่ีปุ่นปรับตัวลดลง 4 เดือน
ติดต่อกัน 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยว่าทุนส ารองเงินตราต่าง

ประเทศของญี่ปุ่น (Foreign exchange reserves) ลดลง 826 

ล้านดอลลาร์จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์ 

ณ ส้ินเดือนมกราคมโดยลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4  

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีทุนส ารอง

เงินตราต่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศ

จีนที่มีทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ สูงถึง 3.31 ล้านล้านดอลลาร์ 

โดยเงินทุนส ารองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นถูกเก็บสะสมอยู่

ในรูปหลักทรัพย์และเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ ทองค า 

รวมทั้งเงินส ารองส าหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

และสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR) 

ส าหรั บสาเหตุที่ ส่ งผล ให้ เ งินทุนส าร อง เงิ นตร า

ต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นั้น ส่วนหนึ่งมา

จากมูลค่าของทรัพย์สินต่างๆ มีการปรับตัวลดลง อย่างพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐฯ (จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE2 และ QE3) 

ซึ่งประเทศญี่ ปุ่นถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของประเทศสหรัฐฯ 

รวมถึงมูลค่าของทองค าในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

โดยราคาทองค าในเดือนนี้ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 

0.76  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมั่นสหรัฐฯ ม.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 73.8 
 รอยเตอร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประกาศตัวเลขดัชนี

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงท้ายเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นแตะ ระดับ 
73.8 จากระดับ 71.3 ในเดือนที่ผ่านมา สาเหตุที่ท าให้ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นมีปัจจัยมาจากพื้นฐานของดัชนีที่
ต่ าในเดือนที่ผ่านมา (ต่ าที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554) 
รวมถึงประชาชนชาวอเมริกันได้คลายความกังวลกับปัญหาหน้า
ผาการคลังที่พึ่งผ่านพ้นไป รวมถึงการที่ประชาชนชาวอเมริกา
ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในรัฐบาล
ยุคปัจจุบัน ในการด าเนินการเพื่อลดจ านวนอัตราการว่างงานใน
ประเทศให้เหลือเพียง ร้อยละ 6.5 รวมถึง ลดภาระทางด้านภาษี
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ าซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ  

แต่อย่างไรก็ตามประชาชนชาวอเมริกายังคงมีความ

กังวลในการพิจารณาเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ ในช่วงเดือน 

พฤษภาคมซึ่งถ้าไม่สามารถตกลงกันได้อาจจะส่งผลต่อการปรับ

ลดเครดิตเรตติ้ง ตลอดจนการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของ

ภาครัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายทางเศรษฐกิจ การจ้าง

งาน และภาคการผลิตของประเทศ  
 

ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75  
ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ประกาศคงอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.75 ต่อปี เป็นระดับต่ าสุดใน

ประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นเดือนที่เจ็ด และไม่มีการประกาศใช้

นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้ ECB ยังคาด

ว่าเศรษฐกิจของยุโรปจะชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 โดย

ปัจจัยส่ วนใหญ่มาจากการปรับงบดุลทั้ งของภาครัฐและ

ภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของยุโรปจะค่อยๆ ฟื้นตัว

ในช่วงหลังของปี 2556  

คาดว่าการที่ ECB ยังคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ที่

ระดับเดิมนั้น เนื่องจาก ECB เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจ

ของยุโรปยังคงอยู่ในภาวะถดถอยทั้งจากอุปสงค์ภายในประเทศ

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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และภายนอกประเทศที่ชะลอตัวลง ประกอบการแข็งค่าของเงินยู

โรในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นการคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ ECB 

จะเป็นปัจจัยบวกต่อการกลับมาขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโร

โซนอีกครั้งท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ

ภายในภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเงินยูโรยังคงแข็ง

ค่าต่อเนื่องอาจจะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง
 

ECB Policy Rate 

 
ท่ีมา: ECB 

 
สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่ประกาศ
ออกมาดีตามคาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยอดค่าใช้จ่ายภาคการ
ก่อสร้าง (Construction Spending) เดือนธันวาคม 2555 ปรับ
เพิ่มขึ้น อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเดือนมกราคม 
2556 ปรับเพิ่มขึ้น และยอดผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (สิ้นสุด 2 กุมภาพันธ์ 2556) ลดลง 5,000 
ราย ประกอบกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของยูโรโซนเดือน 

 
มกราคม 2556 ที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน และยอดค าสั่ง
ซื้อภาคอุตสาหกรรมของ เยอรมันปรับตัว เพิ่ มขึ้ นเช่น กัน 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ที่ล่าสุด
อิหร่านปฏิเสธที่จะเจรจากับสหรัฐฯ โดยตรงตามข้อเสนอของรอง
ประธานาธิบดี Joe Biden รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ตะวันออกลางที่มีท่าทีว่าจะรุนแรงมากขึ้น ทั้งในอียิปต์ ซีเรีย และ
อิสราเอล อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันยังคงได้รับแรงกดดันจากการ
ที่นักลงทุนเริ่มเทขายท าก าไรระยะสั้น 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 

 4 Feb 13 5 Feb 13 6 Feb 13 7 Feb 13 8 Feb 13 Average 
Dubai ($/bbl) 111.48 110.48 111.48 112.23 - 111.42 
ท่ีมา: ไทยออยล์   
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 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แถลงนโยบายประจ าปี 2556 ต่อรัฐสภา 
 GDP ไตรมาส 4 ของยูโรโซน 
การเจรจาระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอ านาจ 6 ประเทศ (กลุ่ม P5+1 ประกอบด้วย สหรัฐฯ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส 
อังกฤษ และเยอรมนี) 
 
 
 

 

 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์น้ี  (4-8 กุมภาพันธ์ 2556) 


