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Weekly Review 

 

 

ส่งออก ม.ค. พุ่ง 16.09% น ำเข้ำพุ่ง 40.87% เหตุเก็งก ำไร
ทอง-ซ้ือเครือ่งบิน 

          นางวชัรี วมิุกตายน ปลดักระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยภาวะ
การคา้ระหว่างประเทศของไทยในเดอืนมกราคม 2556 ว่ามมีลูค่า 
18,269 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.09 เมื่อเทียบ
ในช่วงเดียวกับ ปีที่ ผ่ านมา หรือคิดในรูป เงินบาทมีมูล ค่า 
554,934.3 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ13.55 เน่ืองจากการส่งออก
เริ่มเขา้สู่ภาวะปกติ ประกอบกบัความต้องการสินค้าในตลาดโลก
ทีเ่พิม่ขึน้ และการน าเขา้ในเดอืนน้ีส่วนใหญ่เป็นวตัถุดบิและสินค้า
ทุนมองว่าแนวโน้มการส่งออกจะดีขึ้น รวมถึงยงัคงตัง้เป้าหมาย
การส่งออกทัง้ปีน้ีไว้ที่ขยายตัวร้อยละ 8-9 มีมูลค่า 247,000-
250,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทัง้น้ีการส่งออกสินค้าในเดือน
มกราคม 2556 เพิม่ขึน้ในทุกหมวดสนิคา้  

          ในส่วนของการน าเข้ามีมูลค่า 23,755.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.87 คิดในรูป เงิ นบาท มีมูล ค่า 

730,614.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 37.83 ส่งผลท าให้ไทยขาด
ดุลการคา้ 5,486.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงินบาทมีมูลค่า 
175,680 ลา้นบาท ซึง่การน าเข้าที่เพิ่มขึ้นมากในเดือนมกราคม
เป็นผลจากการน าเขา้ทองค า เน่ืองจากการเก็งก าไรประกอบกบั
ราคาทองค าอ่อนตัวลง ท าให้เป็นแรงจูงใจให้น าเข้าทองค าถึง 
2,709.7 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และการซือ้เครื่องบินของการบินไทย
จ านวน 3 ล ามมีลูค่า659.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหากหกัสินค้า
ทองค าและเครื่องบินออก ในเดอืนน้ีไทยจะขาดดุลเพียง 2,117.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านัน้ รวมถึงการน าเข้าน ้าม ันเชื้อเพลิง
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของภาคการขนส่ง การผลิต และ
การส่งออก การน าเขา้สนิคา้เครื่องจกัรทีม่เีทคโนโลยีการผลิตข ัน้
สงูซึง่ไทยไม่สามารถผลิตได้ และเป็นช่วงสิ้นปีที่บริษัทผู้ผลิตมี
การสบัเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ ประกอบกบั
ค่าเงินบาทแขง็เป็นสิ่งจูงใจให้มีการซื้อเครื่องจักรใหม่ ส่งผลให้
การน าเขา้มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้มาก 
 จากตัวเลขการ ส่งออกในเดือนมกราคม 2556 ที่

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 สง่ออก ม.ค. พุ่ง 16.09% น าเขา้พุ่ง 40.87 เหตุเกง็ก าไรทอง-ซื้อเครือ่งบนิ 
 หอการคา้ชีน้ักลงทนุไทยมองพมา่น่าลงทนุสดุในอาเซยีน แนะรฐัใหข้อ้มลูผู้ประกอบการเขา้ไปลงทนุ 
 สศช. เผยภาวะสงัคมไทยปี 55 สุม่เสีย่งออมต ่าหนี้เพิม่ คา่แรง 300 บาทท าคนตกงานเพิม่  
 ธปท. เตรยีมมาตรการรบัมอืกบัปจัจยัภายนอกทีจ่ะกระทบคา่เงนิบาท 
 สง่ออกขา้วไปอยีูปี 55 วบู เรง่สื่อประชาสมัพนัธ์คณะผู้แทนการคา้รกัษาสว่นแบ่งตลาด 
 ชง กขช. หัน่ราคาจ าน าขา้วนาปรงัพาณิชย์ชีต้้นทนุลดลงให้แคต่นัละ1.3-1.5 หมืน่บาท 
 สบน.เซน็กู ้3.4 แสนล้านบาท กฤษฎกีาไฟเขยีว 2 ล้านล้านบาท 
 1 ม.ีค. เสน้ตายตดัลดงบประมาณสหรฐัฯ 
 ญี่ปุ่น เผยยอดผลติรถยนต์ ม.ค. 56 ลดลงเป็นเดอืนที ่5 ตดิต่อกนั 
 หวัน่การเมอืงอติาลีกระทบเศรษฐกจิยุโรป  
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ขยายตวัสงูถึงร้อยละ 16.09 แสดงใหเ้หน็ถึงสถานการณ์ด้านการ
ส่งออกที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ท ัง้น้ีเป็นผลมาจากความ
ต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่ย ังคงมีเข้ามาอย่างต่อเน่ือง
พจิารณาไดจ้ากตวัเลขการส่งออกทีข่ยายตวัได้ในระดบัที่ดีในทุก
ตลาดทัง้ตลาดหลกั ตลาดศกัยภาพสูง และตลาดศกัยภาพรอง 
ทัง้น้ีการขยายตวัในระดบัสูงดงักล่าวส่วนหน่ึงเป็นผลจากปจัจัย
ฐานต ่าในปีที่ผ่านมาที่การส่งออกยงัได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากสถานการณ์น ้าท่วมในช่วงปลายปี 2554 ในส่วนของการ
น าเขา้แมจ้ะขยายตวัในระดบัสงูแต่ก็ถือเป็นการขยายตัวในส่วน
ของการน าเข้าวตัถุดิบ และสินค้าประเภททุนซึ่งถือเป็นการ
ขยายตวัของการน าเขา้ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลติภาพต่อประเทศในระยะ
ต่อไปซึง่ถือเป็นสิง่ทีไ่ม่น่ากงัวลมากนกั         

หอกำรค้ำช้ีนักลงทุนไทยมองพม่ำน่ำลงทุนสุดในอำเซียน 
แนะรฐัให้ข้อมูลผู้ประกอบกำรเข้ำไปลงทุน 

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย  เปิดเผยถึงผลส ารวจทศันะของผู้ประกอบการไทย
ดา้นการคา้และการลงทุนในประชาคม เศรษฐกจิอาเซียน (เออีซี) 
จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง 800 ตัวอย่าง  ระหว่างวนัที่ 18-22 
กุมภาพนัธ์ 2556 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมองว่าประเทศทีม่โีอกาสท า
การค้ามากที่สุดร้อยละ 21.1 ระบุพม่า  รองลงมาร้อยละ 16.5 
ระบุลาว และ ร้อยละ 15.4 ระบุกมัพูชา ส่วนด้านการลงทุนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 18.7  ระบุพม่าเช่นกนั รองลงมาร้อยละ 18.1 ระบุ
ลาว และร้อยละ 16.6 ระบุอนิโดนีเซยี  โดยเหตุผลที่นักลงทุนใช้
ตดัสนิใจเลอืกท าการคา้เพราะอยู่ติดกบัไทย ต้นทุนการขนส่งต ่า 
ซึง่ต่างจากปจัจยัพจิารณาดา้นการลงทุนทีส่่วนใหญ่ระบุว่าต้องมี
แนวโน้มการเติบโตด ีรฐับาลสนบัสนุน  และดสูทิธิพิเศษด้านการ
ลงทุนและสทิธิพเิศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพ)ี 

ดา้น ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และผู้อ านวยการศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ  มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย กล่าวว่า ในสายตานักธุรกิจไทยมองว่า พม่าเป็น
ประเทศทีล่งทุนมากทีสุ่ดในอาเซียน เน่ืองจากทิศทางเศรษฐกิจ
อาเซียนมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองในปีน้ี และอีก 5 ปีข้างหน้า  
โดยคาดว่าในปี 2556 เศรษฐกจิอาเซยีนจะขยายตัวได้ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 5.5 และคาดการณ์ในช่วง 5 ปีขา้งหน้าเศรษฐกิจอาเซียน
จะโตประมาณร้อยละ 5.7 โดยจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระดบัใกลเ้คยีงร้อยละ 7.0 ในประเทสกลุ่ม CLMV ซึง่เป็นอตัรา

เติบโตทีน่่าสนใจส าหรบัการค้าและการลงทุน แต่จากผลส ารวจ
ชีใ้หเ้หน็ว่าคนไทยยงัไม่มคีวามพร้อม เพราะขาดข้อมูล และขาด
แผนสนบัสนุนทีช่ดัเจน 

จากผลการส ารวจดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ถึงศกัยภาพของพม่า
ในสายตาของนักลงทุนไทยที่มองว่าพม่าเป็นประเทศที่มีความ
น่าสนใจในการเขา้ไปท าการคา้และการลงทุนมากทีสุ่ด ทัง้เป็นผล
จากการพงึพากนัในระดบัสูงของไทยและพม่า โดยพม่าถือเป็น
ประเทศทีน่ าเขา้สนิคา้จากไทยเป็นอนัดบั 1 และผู้บริโภคพม่ามี
ความภักดีต่อตราสินค้าไทยในระดับสูง  (Brand Loyalty) 
นอกจากน้ีไทยยงัมกีารพึง่พาการน าเข้าจากพม่าโดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาติ อกีทัง้การพึ่งพาแรงงานจากพม่าในระดบัสูง รวมถึง
พม่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมี
ต้นทุนด้านแรงงานที่มีอ ัตราค่าจ้างอยู่ในระดับที่ต ่ าที่สุดใน
อาเซียน รวมถึงเส้นทางถนนของพม่าสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศจีน และอนิเดยี ซึง่ปจัจยัต่างๆ ลว้นเป็นปจัจัยที่ส่งผลให้
พม่าไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนทัง้ไทยและต่างประเทศเป็น
อย่างมาก อย่างไรกต็ามนกัลงทุนไทยต้องศกึษาขอ้กฎหมายด้าน
การลงทุนของพม่าใหเ้ขา้ใจและท าตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัซึง่
จะ ช่วยลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนได้ทางหน่ึง  โดย
หน่วยงานภาครฐัควรที่จะเข้ามามีบทบาทในด้านการให้ความรู้
ดา้นการลงทุนและกฎหมายการลงทุนของพม่าที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อสร้างโอกาสใหผู้้ประกอบการไทยทีม่ศีกัยภาพสามารถเข้าไป
ลงทุนในพม่าไดม้ากขึน้  

สศช. เผยภำวะสงัคมไทยปี 55 สุ่มเสีย่งออมต ำ่หน้ีเพิ ่ม 
ค่ำแรง 300 บำทท ำคนตกงำนเพิม่  

นาง สุวรรณี ค าม ัน่ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะ
สงัคมไทยไตรมาสที ่4 และภาพรวมปี 2555 พบว่าครัวเรือนของ
ไทยมีความเสี่ยงเป็นหน้ีซ ้าซ้อน และมีหน้ีมากกว่าการออม 
หลงัจากก่อหน้ีเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง โดยไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 
พบว่าครัวเรือนมียอดคงค้างสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคมากถึง 
2.91 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 21.6 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะกู้เงิน
มาซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 33.9โดยเฉพาะ
โครงการรถยนต์คนัแรก และหากเทียบหน้ีสินกบัการออมเงิน
พบว่าครวัเรือนออมเงินต ่ามาก ซึง่จากขอ้มลูรายได้ประชาชาติปี 
54 การออมของครวัเรือนมสีดัส่วนเพยีง 5.29 ต่อจีดพี ีนอกจากน้ี
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ยงัพบว่ามคีรวัเรือนถึง 9.09 ลา้นครอบครัว หรือร้อยละ 45 ของ
ครวัเรือนทัว่ประเทศ ไม่มคีวามสามารถออมเงินเพราะมค่ีาใชจ่้าย
และหน้ีสินสูงกว่ารายได้ ซึ่งครอบครัวในกลุ่มน้ียงัถือเป็นกลุ่ม
เสีย่งต่อการเป็นหน้ีซ า้ซอ้น และก่อหน้ีนอกระบบ 
          ส่วนการผิดนัดช าระหน้ีมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน โดย
พบว่ามลูค่าสนิเชื่อภายใต้การก ากบัทีผ่ิดนดัช าระเกนิ 3 เดือนขึ้น
ไป เพิม่ขึน้ร้อยละ 28.1 นอกจากน้ียงัมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(เอน็พแีอล) จากสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.5 มูลค่า 56,583 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 
ของเอน็พแีอลรวม แมว่้าสดัส่วนเอน็พแีอลต่อสนิเชื่อในสาขาน้ีจะ
อยู่ในระดบัต ่าทีร่้อยละ 1.9 แต่จากแนวโน้มสนิเชื่อและเอ็นพีแอล
ทีเ่พิม่ขึน้มากตลอดปี 2555 จึงเป็นสิ่งต้องเฝ้าระวงัและติดตาม
ความสามารถในการช าระหน้ีของประชาชนอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะในกลุ่มทีม่รีายไดน้้อย ส่วนผลกระทบจากการปรับขึ้น
ค่าจ้างข ัน้ต ่ า 300 บาททัว่ประเทศ ได้ส่งผลต่อต้นทุนของ
ผู้ประกอบการโดยรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.4 โดยสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่มตี้นทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.6 ส่วนที่เป็นผู้ประกอบการ
ขนาดเลก็และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 
ขณะทีผ่ลกระทบต่อแรงงานต่อการเลกิจ้างนัน้จากขอ้มลูนิติบุคคล
จดทะเบียนเลกิกจิการในปี 2555 มถีึง 16,936 ราย เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20.3 โดยในไตรมาสที่ 4 มีการยกเลิกกิจการถึง 7,221 ราย 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 26.6 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา และคิด
เป็น 0.46 เท่า ของกจิการจดทะเบียนตัง้ใหม่ นบัเป็นจ านวนที่สูง
มาก เมื่อเทยีบกบัการจดทะเบียนเลิกกิจการที่ในช่วงไตรมาส 4 
ในระยะ 9 ปีทีผ่่านมา 
 จากการขยายตวัของสนิเชื่อภาคครัวเรือนของไทยในปี 
2555 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใชม้าตรการกระตุ้นการบริโภค
ของภาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรการคนืภาษีรถยนต์คนัแรกที่
มผีู้ใชส้ทิธิเป็นจ านวนมาก อีกทัง้ผู้ที่ใช้สิทธิส่วนใหญ่จะเป็นผู้มี
รายไดน้้อยจึงสุ่มเสีย่งทีจ่ะกลางเป็นเอน็พแีอลทีเ่พิม่ขึน้ไดใ้นระยะ
ต่อไป ซึง่ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยกไ็ดใ้หค้วามส าคญั
ต่อสถานการณ์ดงักล่าวค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่
ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีการปรับลดอตัราดอกเบี้ย
นโยบายลงเน่ืองด้วยเหตุผลหน่ึงก็คือไม่ต้องการให้หน้ีภาค
ครวัเรือนปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อกี ในส่วนของการปรับขึ้นค่าแรงขัน้
ต ่า 300 บาททัว่ประเทศกถ็ือเป็นปจัจัยที่น่ากงัวลเน่ืองจากหาก
กจิการมกีารเลกิจ้างแรงงานจะส่งผลใหแ้รงงานอาจไม่มศีกัยภาพ

ในการช าระหน้ีและจะส่งผลใหส้นิเชื่อภาคครวัเรือนกลายเป็นเอ็น
พแีอลได ้ซึง่จะเป็นปจัจยัซ า้เติมใหส้ถานการณ์หน้ีภาคครัวเรือน
มคีวามเสีย่งเพิม่มากขึน้ได ้ 

ธปท. เตรยีมมำตรกำรรบัมือกบัปัจจยัภำยนอกทีจ่ะกระทบ
ค่ำเงินบำท 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึง
กรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณจะยุติการใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE 3) รวมถึงกรณีที่คาดการณ์ว่า
เงินเยนจะแข็งค่าขึ้น อาจท าให้เงินเยนที่เข้ามาลงทุนแบบเก็ง
ก าไรในไทยถอนออกจากไทย ว่า ธปท.ไดเ้ตรียมความพร้อมเพื่อ
รบัมอืกบัทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดการพลิกผันขึ้นได้ตลอดเวลา
ดว้ยความระมดัระวงั โดยไดร้กัษาเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอจะรองรบัความต้องการเงินดอลลาร์สหรฐั 
หากสถานการณ์พลกิผนัเปลีย่นเป็นมเีงินทุนไหลออกจากไทย ซึง่
ขณะน้ีไทยมีเงินทุนส ารองระหว่างประเทศอยู่ที่ 2 แสนล้าน
เหรียญสหรฐั ขณะทีห่น้ีต่างประเทศระยะสัน้อยู่ที่ 1.3 แสนล้าน
ดอลลาร์ ท ัง้น้ีศูนย์พยากรณ์มองว่าปจัจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินบาท
เปลีย่นแปลงไปนัน้ไม่ไดม้ีเพียงอตัราดอกเบี้ย แต่ยงัมีปจัจัยอื่น
อกีทีส่่งผลใหค่้าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปทัง้ปจัจัยภายนอก และ
พืน้ฐานเศรษฐกจิของประเทศด้วย ดงันัน้เมื่อมีปจัจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นหากมกีารประกาศยุติมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิ (QE3) ของสหรฐัฯ รวมถึงการคาดการณ์ว่าเงินเยนจะ
กลบัมาแขง็อกีจะส่งผลใหม้กีารดงึเงินออกจากประเทศไทยอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ ธปท. มหีน้าทีใ่นการดแูลรกัษาเสถียรภาพค่าเงินบาท 
จึงควรมมีาตรการในการรองรบัทีร่ดักุม รวมทัง้ควรมีการติดตาม
การไหลเขา้ของเงินตราต่างประเทศว่าเข้ามาในลักษณะใด เพื่อ
หามาตรการในการรองรับได้อย่างตรงจุด อีกทัง้ ธปท. ควรส่ง
สญัญาณใหผู้้ประกอบการทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น โดยอาจใหค้วามรู้หรือเปิด
ช่องทางในการประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนของ
ประเทศที่ผู้ประกอบการค้าขายอยู่  เช่น การซื้อขายอัตรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้าโดยผ่านโปรแกรมซือ้ขายระบบออนไลน์ หรือ
ผ่านมอืถือ หรือแอพพเิคชนัต่างๆ ทีส่ะดวกส าหรบัผู้ใชบ้ริการ 
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ส่งออกข้ำวไปอียปีู 55 วูบ เรง่สือ่ประชำสมัพนัธ์คณะผู้แทน
กำรค้ำรกัษำส่วนแบ่งตลำด 

นายทิฆ ัมพร  นาทวรทัต  รอง อธิ บดี กรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยไปตลาดสหภาพยุโรป 
(อียู) ในปี 2555 ลดลงมากถึงร้อยละ 40 โดยส่งออกได้เพียง 
292,667 ตัน ลดลงจากปี 2554 ที่ส่งออกได้ 488,650 ตัน โดย
สาเหตุที่การส่งออกข้าวจากไทยลดลง เป็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกจิของอยีซูบเซา และค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบั
เงินสกุลอื่น ส่งผลให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ประกอบกับ
ราคาข้าวไทยสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกบัของประเทศคู่แข่ง ท าให้
ผู้บริโภคเลอืกซือ้ขา้วคุณภาพรองที่มีราคาถูกจากพม่า กมัพูชา 
และเวียดนามแทน รวมถึงกมัพูชาที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (จีเอสพี) จากอียูทางด้านภาษีน าเข้า 0% ท าให้ข้าว
กมัพชูาถูกกว่าไทยมาก 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเหน็ไดว่้าจากภาวะเศรษฐกจิ
ของสหภาพยุโรปที่ซบเซาส่งผลให้ผู้ซื้อโดยเฉพาะ ในกลุ่ม
ภตัตาคาร และร้านอาหาร ส่วนใหญ่หนัไปเลือกซื้อข้าวคุณภาพ
รองลงมาที่มีราคาถูกแทน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกจิ ส่วนในกลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือนนัน้ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง
มากนกั เพราะเชื่อม ัน่ในคุณภาพและมคีวามต้องการบริโภคข้าว
ไทยอย่าง ต่อเ น่ือง  แต่อย่างไรก็ตามจากการที่กรมการค้า
ต่างประเทศ ได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ข้าวไทยแบบเชิงรุก 
ควบคู่กบัการรกัษาคุณภาพ และมาตรฐานขา้วหอมมะลไิทยอย่าง
ต่อเน่ือง ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ เช่น สถานีโทรทศัน์ซีเอ็น
เอน็ อกีทัง้ยงัไดจ้ดัคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทาง
ไปเจรจาขยายตลาดขา้วอย่างต่อเน่ือง น่าจะเป็นปจัจยัทีจ่ะท าให้
ประเทศไทยยงัคงรกัษาส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปได ้
 

ชง กขช. หัน่รำคำจ ำน ำข้ำวนำปรงัพำณิชย์ช้ีต้นทุนลดลงให้
แค่ตนัละ1.3-1.5 หมืน่บำท 

นางวชัรี วมิุกตายน ปลดักระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 
หลงัจากมกีารก าหนดโซนน่ิงการเพาะปลูกข้าวในแต่ละชนิดให้
เหมาะสมกบัพืน้ที ่และพืน้ทีป่ลกูขา้นาปรงัส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่
ชลประทาน ดงันัน้กระทรวงพาณิชยจ์ึงเตรียมขอ้เสนอใหท้ีป่ระชุม
คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ (กขช.) ทีจ่ะประชุมในวนัที ่1 
มีนาคมน้ี พิจารณาก าหนดราคารับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังปี 
2556 เปลอืกขา้วเจ้า ตัง้แต่ตันละ 1.3-1.5 หมื่นบาท นอกจากน้ี

จะมกีารทบทวนเรื่องปริมาณรับจ าน าที่ยงัมีข้อมูลไม่ตรงกนัใน
หลายหน่วยงานว่าจะก าหนดการอย่างไร โดยเฉพาะในด้าน
ปริมาณขอ้มลูผลผลติมตีัง้แต่ 7 ลา้นตนั ถึง 10-11 ลา้นตนั 
          นายทิฆ ัมพร นาทวรทัต  ร องอธิ บ ดีกรม การค้า
ต่างประเทศ ในฐานะโฆษกขา้วกล่าวว่า วนัที ่28 กุมภาพนัธ์น้ี ได้
หารือร่วมกบัเจ้าหน้าทีจ่ากส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)    
เพื่อสรุปสภาพคล่องการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกทัง้
รอบนาปีปี 2555/56 และนาปรงัปี 2556 ก่อนน าเสนอตวัให ้กขช.
รบัทราบ เพราะรฐับาลต้องการรู้รายละเอยีดทัง้หมดว่าจะขายขา้ว
ไดเ้ท่าไหร่ และต้องใชเ้งินเท่าไหร่ ต้องมภีาระหน้ีสนิเท่าไหร่ 
 ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เห็นว่ารัฐบาล
ควรปรบัลดราคาการรับจ าน าในส่วนของข้าวเปลือกเจ้ามาอยู่ที่
ตนัละ 13,000 บาท จากเดิมก าหนดราคาที่ตันละ 15,000 บาท 
เพื่อให้ราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาด ที่ปจัจุบันอยู่ที่ราคาตันละ
ประมาณ 10,000 บาท เพราะการก าหนดราคาทีส่งูเกนิจริง ท าให้
ราคาข้าวไทยในตลาดโลก สูงกว่าหลายประเทศ และท าให้ไม่
สามารถส่งออกได้ ซึ่งการก าหนดราคาที่ 15,000 บาท รัฐบาล
ด าเนินการตามทีห่าเสยีงไว ้และเมื่อสถานการณ์ความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรดขีึน้ จึงควรทีจ่ะปรบัลดราคาเพดานลง เพื่อลดการใช้
งบประมาณในการรบัจ าน า แกไ้ขปญัหาสภาพคล่องของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทัง้ลด
ปริมาณขา้วในสต๊อกของรฐับาล ท าใหก้ารส่งออกขา้วดขีึน้ดว้ย 

สบน.เซน็กู้ 3.4 แสนล้ำนบำท กฤษฎีกำไฟเขียว 2 ล้ำนล้ำน

บำท 
ส า นั ก บ ริ ห า ร ห น้ี ส า ธ า รณ ะ  ( สบ น . )  เ ผ ย ว่ า

กระทรวงการคลงัจะเริ่มเซ็นสญัญากู้เงินตามพระราชก าหนด 

(พ.ร.ก.) เพื่อบริหารจดัการน ้า ส าหรบัการฟ้ืนฟูน ้าท่วม โดยเงินกู้

กอ้นแรก 10,000 ลา้นบาท ทีกู่ไ้วเ้บิกจ่ายไปแลว้ประมาณ 5,000 

ลา้นบาท โดยมตี้นทุนเงินกูอ้ยู่ทีร่้อยละ 3.4-3.5 ซึง่ยงัเหลอืวงเงิน

กู ้340,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการคดัเลือกผู้ร ับเหมาเพื่อ

ประมูลงานก่อสร้างโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม .ย. 

ในทางปฏิบัติหากเรื่ องที่ผ่านการอนุมตัิส่งมาถึง สบน. แล้วก็
สามารถด าเนินการกูไ้ดภ้ายใน 15 วนั แต่จะต้องด าเนินการกู้ให้

เสร็จก่อนวนัที่ 30 ม.ิย. 56 ซึ่งจะทยอยเซ็นสญัญาเงินกู้ทุกต้น
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เดือนครัง้ละ 50,000-70,000 ล้านบาท กบัธนาคารพาณิชย์ที่

ประมลูใหด้อกเบี้ยต ่าที่สุด โดยจะมีการเบิกจ่ายตามการใช้จ่าย

จริง เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และมีระยะเวลาการเบิกจ่ายแต่ละ

สญัญา 4-5 ปี ต้องเบิกจ่ายใหห้มด 

 ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ. 

ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน 2,000,000 ลา้นบาท เพื่อลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งด้านขนส่ง ได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เป็นการกู้

ภายใน 7 ปี และก าหนดให้ใช้หน้ีเงินกู้ท ัง้หมดภายใน 50 ปี 

นบัตัง้แต่วนัทีก่ฎหมายมผีลบงัคบัใช ้เพื่อใหเ้กิดวินัยการเงินการ

คลงั โดยรฐับาลต้องใชห้น้ีท ัง้เงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งในช่วงแรก

คณะกรรมการกฤษฎีกากงัวลว่ากระทรวงการคลงัจะไม่สามารถ

ใชห้น้ีไดท้นัจึงไม่เหน็ดว้ย แต่กระทรวงการคลงัยนืยนัทีใ่หค้งไว ้ 

จากการแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงคลัง

สะทอ้นใหเ้หน็ว่าเมด็เงินจากการลงทุนของภาครฐัน่าจะเป็นปจัจยั

ส าคัญที่จะข ับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 แต่หาก

พิจารณาถึงสดัส่วนวงเงินที่กู้มาแล้วมีเพียงร้อยละ 3  เท่านัน้ 

(โดยเป็นโครงการที่ด าเนินการจริงมีเพียงร้อยละ 1.5 เท่านัน้) 

ในขณะทีอ่กีร้อยละ 97 ยงัอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน และเมื่อ

พจิารณาแผนงานของรฐักบัระยะเวลาทีเ่หลอือยู่เพยีง 4 เดอืน ซึง่

จะต้องอนุมตัิเงินกู้เฉลี่ยเดือนละ 86,250 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่

คาดการไวจ้ึงถือเป็นความเสี่ยงค่อนข้างมากที่ภาครัฐอาจจะไม่

สามารถด าเนินการได้ทนั หรือมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดใน

การพจิารณาโครงการใหร้ดักุมได้ รวมไปถึงโอกาสที่จะมีต้นทุน

การกูเ้งินที่สูงขึ้น ดงันัน้สิ่งที่ภาครัฐควรพิจารณาต่อไปคือ การ

เร่งรดัการพิจารณาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและให้ทนัต่อ

ระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ การสร้างมาตรการรองรับความ

เสีย่งหากโครงการไม่สามารถด าเนินการกู้ได้ทนัตามระยะเวลา 

มาตรการติดตามโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตัิว่าด าเนินการตามที่

เสนอไว้หรือไม่ ส าหรับแนวทางการด าเนินงานของพ.ร.บ.ให้

อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินนัน้ทีเ่สนอใหร้ฐับาลใชห้น้ีท ัง้เงินต้น

และดอกเบี้ยถือเป็นแนวทางที่ดีซึ่งจะช่วยให้หน้ีสาธารณะของ

ประเทศลดลงจากการมภีาระดอกเบี้ยทีล่ดลงตามจ านวนเงินต้นที่

ลดลง ดงันัน้สิง่ทีภ่าครฐัควรพิจารณาต่อไปคือ มาตรการในการ

บริหารหน้ีของภาครัฐเพื่อให้สามารถช าระหน้ีทัง้เงินต้นและ

ดอกเบี้ยได้ท ันตามก าหนดและมีภาระดอกเบี้ ยลดลงตาม

เป้าหมายทีว่างไว ้การพจิารณาโครงการอย่างมปีระสทิธิภาพและ

ใหท้นัต่อระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

SET Index คึกคกัต่อเนื่องปรบัเพิม่ข้ึน 0.69 จุด มูลค่ำกำร
ซ้ือขำยคึกคกัตลอดสปัดำห์  

SET Index ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,539.60 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.69 จุดเมื่อเทียบกบัดชันีในช่วง

ต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ที ่1,538.91 จุด โดยมมีลูค่าการซื้อขายหนาแน่น

ตลอดสปัดาห์ 315,752.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อ

ขายตลอดสปัดาหก่์อนทีม่มีูลค่าการซื้อขาย 297,682.15 อนัเป็น

ผลมาจากยงัมกีารไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน

ตลาดทุนของไทยต่อเน่ือง โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วนัที่ 1 

มกราคม - 1 มนีาคม 2556) นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ และนัก

ลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 18,880.39 และ 872.73 ล้านบาท

ตามล าดบั ในขณะทีบ่ญัชบีริษทัหลกัทรพัย ์และนกัลงทุนทัว่ไปใน

ประเทศ ขายสุทธิ 2,719.87  และ17,033.25 ลา้นบาท  

 

 

 

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
 

 



 

6 
 

Weekly Review 

ค่าเงินบาทปรบัตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับส้ิน
สปัดาห์ก่อนจากการประกาศคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 
ร้อยละ 2.75 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาด
สปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 29.75-29.85 บาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทปรบัตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากสปัดาห์ก่อน 

โดย ณ วนัที่ 1 ม.ีค. 56 ปิดที่ระดับ 29.75 บาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 0.27 เมื่อเทยีบกบัระดบั 29.83 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัที่ 22 ก.พ. 56 อย่างไรก็ดีในสปัดาห์น้ี

ค่าเงินบาทปรบัตวัอ่อนค่าลงเลก็น้อยในช่วงต้นสปัดาห์เน่ืองจาก

การประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าอาจจะยุติมาตรการ 

QE3 เร็วกว่าก าหนด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น 
หลงัจากตลาดและนกัลงทุนไดร้บัข่าวแล้วในช่วงระหว่างสปัดาห์

ยงัคงมเีงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดย

เป็นการลงทุนทัง้ในตลาดหลกัทรพัย ์และตราสารระยะสัน้เพื่อท า

ก าไร เน่ืองจากนกัลงทุนมองว่าประเทศไทย และในภมูภิาคเอเชยี

มพีืน้ฐานเศรษฐกจิที่ดีและสามารถหาก าไรจากการลงทุนได้อยู่  

ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียปรับตัวแข็งขึ้นรวมทัง้ประเทศ

ไทยดว้ย 

ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าใน

สปัดาห์หน้า (4 – 8 ม.ีค. 56  ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ใน

กรอบ 29.75 – 29.85 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 

 
รำคำทองค ำตลอดสัปดำห์ปร ับตัวลดลง13.40 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาหน้ี์มกีารปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองจาก
สปัดาห์ก่อน โดยราคาทองค า ณ.วนัที่ 1 มีนาคม 2556 อยู่ที่
ระดบั 1,570.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทอง
ในช่วงต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ทีร่ะดบั 1,583.70 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์
โดยปรบัตวัลดลง 13.40 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 

 
 

1 มี.ค. เส้นตำยตดัลดงบประมำณสหรฐัฯ 
หลงัจากการขอปรับเพิ่มเพดานหน้ีครัง้ล่าสุด จ านวน

กว่า 2.4 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรฐั ในเดอืนสงิหาคม 2554 ทีผ่่านมา 

ส่งผลใหร้ฐับาลสหรัฐฯ ที่น าโดยประธานาธิบดี บารัค โอบามา 
ต้องปฎิบตัิตามขอ้ตกลงของการปรบัเพิม่เพดานหน้ี โดยต้องท า

การตดัลดค่าใชจ่้ายโดยอตัโนมตัิ หรือเรียกกนัว่า Sequester ซึ่ง

มจี านวนเงินกว่า 85 พน้ลา้นดอลลาร์สหรฐั (2.55 ล้านล้านบาท) 

ในวนัที ่1 มนีาคม 2556 นัน้  

ผลของการตัดลดงบประมาณดงักล่าวคาดว่าอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของภาครฐัในวงกวา้ง โดยส่วนที่น่าจะ

มกีารตดัลดงบประมาณมากทีสุ่ด ไดแ้ก่งบประมาณดา้น 

 
 

สวัสดิการ รองมาคืองบประมาณ ด้านการทหาร นอกจากน้ี

ผลกระทบในภาพรวมอาจจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในปี 2556 โดยประธานเฟดคาดว่าหากไม่ต้องมีการตัดลด

งบประมาณอตัโนมตัิ อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ   

ในปี 2556 จะเติบโตร้อยละ 0.2 แต่เมื่อมีการตัดลดงบประมาณ

จะส่งผลใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกจิสหรฐัฯ หายไป ร้อยละ 0.6  

ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามผลการเจรจา 

ระหว่างประธานาธิบด ีบารคั โอบามา กบัเจ้าหน้าที่ระดบัสูงของ
สภาครองเกส เกีย่วกบัทางออกในเรื่องดงักล่าว แต่ท้ายที่สุดคาด

ว่า สหรฐัฯ จะสามารถหาข้อยุติในเรื่องดงักล่าวได้แต่อาจจะใช้

ระยะเวลาด าเนินการที่ยืดเยื้อ โดยแนวทางในการแก้ไขปญัหา

29.89 29.88 29.84 29.88 29.83 29.86 29.82 29.80 29.75 

29.40 

29.60 

29.80 

30.00 THB/USD 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
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อาจจะใชม้าตรการในการเจรจาประนีประนอมหรือการเพิม่รายได้

โดยการจัดเก็บภาษีเพื่อทดแทนการตัดลดงบประมาณลง เพื่อ

ไม่ใหร้ะบบเศรษฐกจิกลบัไปสู่ภาวะทดถอยเหมือนในช่วงที่ผ่าน

มา  

 
ท่ีมา : http://www.usgovernmentspending.com 
 

ญีปุ่่ น เผยยอดผลิตรถยนต์ ม.ค. 56 ลดลงเป็นเดือนที ่5 
ติดต่อกนั 

สมาคมผู้ผลติรถยนต์ญี่ปุ่น แถลงการผลติยานยนต์ของ

ญี่ปุ่น ในช่วงเดือนมกราคมลดลงร้อยละ 9.9 จากปีก่อน อยู่ที ่

754,054 คนั ซึง่เป็นการลดลงเป็นเดอืนที ่5 ติดต่อกนั 

 
ท่ีมา : Automobile Production Figures by Manufacturer 

เมื่อพจิารณายอดการผลติในเดือนมกราคม 2556 ของ

กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น อย่าง Toyota Nissan 

Mazda และHonda พบว่า ทุกบริษัทมีปริมาณการผลิตที่ลดลง 

เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุจาก ปริมาณ

ความต้องการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัวลดลง 

เน่ืองจากปญัหาการชะลอตวัทางเศรษฐกจิภายในประเทศทีส่ะสม

มายาวนาน ถึงแมน้ายกรฐัมนตรีคนปจัจุบนัจะมมีาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิ แต่กย็งัไม่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม ัน่ได้

เท่ าที่ควร ส่งผลให้ผู้บริ โภคยังชะลอการจับจ่ ายเพื่ อรอดู

สถานการณ์ต่อไป 

ส่วนความต้องการของตลาดต่างประเทศทีป่รบัตวัลดลง

นัน้ สะทอ้นออกมาจากตวัเลขยอดการส่งออกที่ปรับตัวลดลงร้อย

ละ 9.14 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา สาเหตุเพราะ

ตลาดส่งออกส าคญัอย่าง สหรฐัฯซึง่เป็นคู่ค้าส าคญัอนัดบั 1 และ

ทวปีเอเชยี ลดปริมาณการน าเข้าลงกว่า 35,349 คนั เน่ืองจาก

ปญัหาเศรษฐกจิโลกและปญัหาขอ้พพิาทกบัประเทศจีน 

หวัน่กำรเมืองอิตำลีกระทบเศรษฐกิจยโุรป  
ผลการเลือกตัง้ของอิตาลีเมื่อวนัที่ 24-25 กุมภาพนัธ์ 

2556 ทีผ่่านมา นายปิแอร์ ลุยจิ เบอร์ซานีซึ่งสนับสนุนนโยบาย
รดัเขม็ขดัมคีะแนนน าอดตีนายกรฐัมนตรีนายซลิวีโอ แบร์ลุสโคนี
ทีไ่ม่สนบัสนุนนโยบายรัดเข็มขดั ในสภาผู้แทนราษฎร์แต่แพ้ใน
วุฒิสภา ซึ่งตามกฎหมายแล้วพรรคการเมืองที่จะจัดตัง้รัฐบาล
จะต้องมเีสยีงขา้งมากทัง้ในสภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา ท าให้
การเมืองอิตาลีตกอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และจากการที่
อติาลีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสามของยูโรโซนผลการ
เลอืกตัง้ในครัง้น้ีส่งผลให้นักลงทุนวิตกเกี่ยวกบัเสถียรภาพทาง
การเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของยุโรป 
โดยเฉพาะเรื่องหน้ีสาธารณะ ทัง้น้ีคาดว่าอิตาลีจะมีการเลือกตัง้
ใหม่อกีครัง้ 
สถานการณ์ราคาน ้ามนั 

ราคาน ้ามนัดิบดูไบสปัดาห์น้ี ปรับตัวลดลงต่อเน่ือง
ตลอดทัง้สปัดาหจ์ากความกงัวลกบัผลการเลือกตัง้ของอิตาลีใน
วนัที ่24-25 กุมภาพนัธ์ 2556 ผลการเลือกตัง้พบว่านายปิแอร์ 
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ลุยจิ เบอร์ซานี ซึง่สนับสนุนนโยบายรัดเข็มขดัมีคะแนนน านาย
ซลิวโีอ แบร์ลุสโคนี ทีไ่ม่สนบัสนุนนโยบายรดัเขม็ขดั แต่ไม่มีที่นัง่
มากพอทีจ่ะควบรวมอ านาจในวุฒิสภา ท าให้ยงัไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงได้เสียงข้างมากในวุฒิสภา ท าให้ยงัไม่มีพรรคใดสามารถ
จดัตัง้รฐับาลไดส่้งผลใหต้ลาดเกิดการกงัวลต่อการแก้ปญัหาหน้ี
สาธารณะของอิตาลี ขณะเดียวกนัสต็อกน ้าม ันดิบคงคลังของ
สหรัฐฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ย ังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่ องการตัดลด
งบประมาณรายจ่าย 85,000 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ทีจ่ะบังคบัใช้ใน

วนัน้ี (1 มนีาคม 2556) ลว้นเป็นปจัจัยกดดนัให้ราคาน ้ามนัปรับ
ลดลง 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์-1 มีนาคม 

2556 

 25 Feb 
13 

26 Feb 
13 

27 Feb 
13 

28 Feb 
13 

1 Mar 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

109.60 108.66 108.36 106.59 - 108.30 

ท่ีมา: ไทยออยล์

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 
 

 
 
 

  

 การประชุมธนาคารกลางยุโรปวันท่ี 7 มีนาคม 2556 เก่ียวกับมุมมองต่อเศรษฐกิจ นโยบายอัตรา
ดอกเบ้ียและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ   

 จีดีพีไตรมาส 4/55 ของญ่ีปุ่น 

 ติดตามผลการเจรจาตดัลดงบประมาณรายจ่ายของสหรฐัฯ มูลค่ารวม 85,000 ล้านเหรียญฯ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (4-8 มีนาคม 2556) 


