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Weekly Review 

 

 

ม.หอการค้าฯ เผยดชันีเชือ่ม ัน่ผู้บริโภคก.พ. สูงสุดในรอบ 
19 เดือน อยู่ที ่84.0 
          ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เปิดเผยผลส ารวจดชันีความเชื่อม ัน่ประจ าเดือน
กุมภาพนัธ์ 2556 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ทุกรายการติดต่อกนัเป็นเดือนที ่
5 โดยดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคอยู่ที่ 84.0 เพิ่มจาก 81.7 ใน
เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกนั และถือเป็นค่า
ดชันีทีอ่ยู่ในระดบัสงูทีสุ่ดในรอบ 19 เดอืนนบัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2554 ดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคในปจัจุบันอยู่ที่ 65.6 เพิ่มจาก 
63.5 สูงสุดในรอบ 29 เดือนนับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2553 และ
ดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ 90.1 เพิ่มจาก 87.7 
สูง สุดในรอบ 19 เดือน ขณะที่ด ัชนีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกับ
เศรษฐกจิโดยรวมอยู่ที ่74.3 เพิม่จาก 72.1 ความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบั
โอกาสในการหางานอยู่ที่ 75.5 เพิ่มจาก 72.9 และดชันีความ
เชื่อม ัน่เกีย่วกบัรายไดอ้นาคตอยู่ที ่102.2  เพิม่จาก 100 ในเดือน
ทีผ่่านมา  
          ปจัจัยบวกที่ท าให้ดัชนีสูงขึ้น เป็นผลมาจากการที่
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) ประกาศตวัเลขจีดพีไีตรมาส 4 ปี 2555 ขยายตัวถึงร้อย

ละ 18.9 สงูสุดเป็นประวตัิการณ์ และคาดว่าจีดีพีท ัง้ปี 2556 จะ
ขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5 ประกอบกบัคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ประกาศคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมที่
ร้อยละ 2.75 การส่งออกเดอืนมกราคม 2556 ขยายตัวสูงถึงร้อย
ละ 16.1 ตลาดหุ้นมีความคึกคกัเพิ่มขึ้นเกิน 1,500 จุด รวมถึง
นโยบายการเพิม่รายไดจ้ากปรบัค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาท และการ
รับจ าน าสินค้าเกษตรของรัฐบาล ในส่วนของปจัจัยลบมาจาก
ความกงัวลทางการเมอืง และความไม่สงบใน 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต้ ปญัหาการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีไ่ม่แน่นอน ความผัน
ผวนของค่าเงินบาทแข็งค่าจนอาจกระทบต่อการท่องเที่ยวและ
การส่งออก ความกงัวลเกีย่วกบัราคาสินค้ารวมถึงภาวะค่าครอง
ชพีประชาชน ราคาน ้ามนัที่ปรับตัวสูงขึ้นจนอาจกระทบต่อเงิน
เฟ้อและความเชื่อม ัน่ในอนาคต และความกงัวลเกี่ยวกบัวิกฤต
ไฟฟ้าช่วงเดอืนเมษายนน้ี 

          จากค่าดชันีความเชื่อม ัน่ในระดบัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคมีความเชื่อม ัน่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แม้จะมีความ
เชื่อม ัน่ในระดบัทีไ่ม่ดนีกัเน่ืองจากค่าดชันีความเชื่อม ัน่ยงัคงอยู่ใน
ระดบัทีต่ ่ากว่าค่าฐานที่ 100  โดยแนวโน้มดชันีความเชื่อม ัน่ใน
อนาคตยังมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกและอาจทะลุค่าฐานที่ 100  
กลบัมาสู่สถานการณ์ปกติไดใ้นปีน้ี โดยมีแรงขบัเคลื่อนจากการ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ม.หอการคา้ฯ เผยดชันีเชื่อมัน่ผู้บรโิภคก.พ. สงูสดุในรอบ 19 เดอืน อยู่ที ่84.0 
 ธปท. จอ่ปรบัจดีพีโีตเกนิ 5% จากเดมิคาด 4.9% 
 "พาณิชย์" จอ่เปิดประมูลขา้ว 5 แสนตนั 
 รฐับาลเดนิหน้ายุทธศาสตรก์ารลงทนุเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 ทนุส ารองเงนิตราต่างประเทศ ญี่ปุ่นปรบัตวัลดลง 5 เดอืนตดิต่อกนั 
 ยอดขาดดุลการคา้เดอืน ม.ค. 56 ของสหรฐัฯ เพิม่สงูขึน้แตะระดบั 4.44 หมืน่ล้านดอลลารฯ์ 
 จนีตัง้เป้าเศรษฐกจิปี 56 ขยายตัว 7.5% 
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ส่งออกทีฟ้ื่นตวั ท าใหแ้รงงานภาคอุตสาหกรรมมีรายได้จากการ
จ้างงานสงูขึน้ ประกอบกบัค่าครองชพีไม่ไดป้รบัตวัสงูขึน้นกั และ
การท่องเทีย่วปีน้ีทีม่ชีาวต่างชาติเดนิทางเขา้มามากกว่า 24 ล้าน
คน การลงทุนพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลที่มีมูลค่า
กว่า 2.2 ลา้นลา้นบาท รวมถึงการจ าน าสนิคา้เกษตร ซึ่งจะท าให้
จีดพีไีทยปีน้ีมโีอกาสเติบโตเพิม่ขึน้จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 5.5 
ได้ อย่างไรก็ตามต้องจับตาปจัจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ 3 เรื่อง 
ไดแ้ก่ ปญัหาเศรษฐกจิโลกทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิของสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป การเกดิฟองสบู่ใน
จีน รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย 
ปญัหาต่อมาค่าเงินบาทผนัผวนซึง่หากค่าเงินบาทมกีารแขง็ค่าขึน้
เป็นเวลานานอาจท าใหก้ระทบต่อการส่งออก รวมถึงปญัหาความ
ไม่แน่นอนทางการเมอืงภายในประเทศ 

ธปท. จ่อปรบัจีดีพีโตเกิน 5% จากเดิมคาด 4.9% 
นายทรงธรรม ป่ินโต ผู้ อ านวยการส านักนโยบาย

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครัง้ถัดไปซึ่งจะมี
ขึน้ในวนัที ่3 เมษายน 2556 ธปท. อาจเสนอที่ประชุม กนง. ให้
พจิารณาปรบัเพิม่ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี
น้ีใหม่ โดยตวัเลขใหม่ทีค่าดว่าจะปรับขึ้นนัน้ คงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 จากเดมิทีค่าดว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.9 
สาเหตุทีท่ าให ้ธปท. อาจปรบัเพิม่ตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกจิไทย
ในปีน้ีใหม่ เพราะแรงส่งจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4 ที่ทาง
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) ประกาศว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.9 
ส่งผลใหต้ลอดทัง้ปี 2555 เศรษฐกจิไทยขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 
6.4 นัน้ ถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ ธปท. และส านักคาดการณ์
เศรษฐกจิต่างๆ ไดค้าดการณ์เอาไว ้ซึ่งสะท้อนถึงระดบักิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดย ธปท. มีความเห็นว่าเศรษฐกิจ
ต่างประเทศยงัมคีวามเสีย่งทีไ่ม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก โดย 
กนง.  ยงัคงกงัวลกบัปญัหาเศรษฐกจิโลกอยู่ โดยเฉพาะเศรษฐกจิ
ของกลุ่มประเทศยุโรป รวมทัง้ประเด็นการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ย ัง เ ป็นเรื่ องที่ต้องติดตามอย่าง ใกล้ชิด เพียงแต่
เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมถือว่าดีขึ้น ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตดขีึน้ ประกอบกบัราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกทีป่รบัเพิ่มขึ้น 

ก็มีส่วนสร้างแรงกดดนัต่อเงินเฟ้อได้เช่นกนัเพียงแต่ยงัเชื่อว่า
ระดบัการเพิม่ขึน้คงไม่ไดส้งูมากนกั 

จากการที ่ธปท. มีความเห็นว่าจะมีการปรับประมาณ
การณ์การขยายตวัของเศรษฐกจิในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่
คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2556 จะขยายตัวที่ระดบัร้อยละ 
4.9 มาอยู่ในระดบัที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 เน่ืองมาจากแรงส่งของ
เศรษฐกจิในปี 2555 ทีใ่นไตรมาสที ่4 ของปี 2555 เศรษฐกจิไทย
สามารถขยายตวัไดใ้นระดบัสูง ซึ่งท่าทีการปรับประมาณการณ์
ดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์เศรษฐกิจของส านัก
คาดการณ์เศรษฐกิจหลายส านัก ซึ่งในส่วนของศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกจิและธุรกจิเองไดม้กีารปรบัประมาณการเศรษฐกจิไทยใน
ปี 2556 ไปแล้วเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา โดยคาดว่า
เศรษฐกจิไทยปี 2556 จะขยายตวัไดท้ีร่ะดบัร้อยละ 5.0 โดยไดใ้ห้
น ้าหนกัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในระดบัดงักล่าวมคีวามเป็นไป
ได้ประมาณร้อยละ 60 ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจในประเทศ
ขยายตัวดี การเมืองน่ิง และเศรษฐกิจโลกไม่เลวร้ายลงกว่าใน
ปจัจุบนั และมโีอกาสเติบโตมากว่าร้อยละ 5.3 หากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกมีความชดัเจนมากขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจในเอเชีย
ขยายตัวได้ดี การลงทุนจากภาครัฐบาลในการอัดฉีดเม็ดเงิน
งบประมาณจ านวน 500,000 ล้านบาทลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ของประเทศในช่วงครึ่งปีหลงัของปี   

"พาณิชย"์ จ่อเปิดประมูลข้าว 5 แสนตนั 
 นายทิฆ ัมพร  นาทวรทัต  รอง อธิ บดี กรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยว่าก าลงัศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการเปิด
ประมูลสต๊อกข้าวรัฐบาลตามนโยบายของนายบุญทรง เตริยา
ภริมย ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนมีนาคมน้ี 
โดยจะดูรายละเอียดว่าจะระบายปริมาณและราคาเท่าไร แต่
เบื้องต้นคาดว่าการเปิดประมลูทัง้ขา้วขาวและขา้วหอมมะลไิม่เกนิ 
5 แสนตนั ส่วนราคาก็จะยึดตามราคาตลาดข้าวมาท าเป็นราคา
กลาง เพื่อเป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิขาย 
 ส าหรบักรณีทีม่ีการคาดการณ์ว่าภาครัฐจะระบายข้าว
ในสต๊อกที่ได้จากโครงการรับจ าน าฤดูกาล 54/55 ขาดทุน 1.4 
แสนล้านบาท และระบายข้าวที่ได้จากโครงการรับจ าน าข้าว
ฤดกูาล 55/56 ขาดทุนเพิม่เป็น 2.1 แสนลา้นบาทนัน้ ต้องมองว่า
น าราคาใดมาค านวณผลขาดทุน ซึ่งหากน าต้นทุนราคารับจ า
น ามาค านวณกต็้องขาดทุนมาก แต่ส่วนต่างจากราคาตลาดและ
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ราคารับจ าน าคือเม็ดเงินที่เกษตรกรได้รับ ท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่ม และน าเงินมาซื้อสินค้าเกิดการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกจิ  
 เน่ืองจากในช่วงเวลาปจัจุบนันัน้ตลาดส่งออกข้าวเริ่มมี
การชะลอตวั ซึ่งเป็นผลมาจากการที่หลายประเทศมีการกกัตุน 
สต๊อกขา้วจ านวนมาก ทัง้ข้าวน่ึงที่ประเทศไนจีเรียมีการน าเข้า
จ านวนมากก่อนทีจ่ะมกีารปรบัขึน้ภาษีน าเขา้ขา้วภายในประเทศ  
ขา้วหอมมะลทิีม่กีารสัง่ซือ้ขา้วก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนไปจ านวน
มากแลว้ ส่วนขา้วขาวมเีพยีงประเทศอริกัและญี่ปุ่นทีจ่ะสัง่ซื้อเข้า
มาแต่กป็ริมาณไม่มาก ส่งใหช่้วงเวลาดงักล่าวยงัคงไม่เหมาะสม
ส าหรบัตลาดขา้วเพื่อการส่งออก ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวท าให้ผู้
ส่งออกยังเห็นว่าการเปิดประมูลในช่วงราคาตลาดนัน้ก็ไม่มี
น่าสนใจมากนัก เพราะผู้ส่งออกหาสามารถหาซื้อข้าวในราคา
ตลาดได้อยู่ แล้ว  และท้ายที่ สุดการจะเ ปิดประมูลนั ้นควร
ด าเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อไม่ใหเ้กดิความแคลงใจกบัผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้ง และผู้มส่ีวนไดเ้สยีในวงการขา้ว   

รฐับาลเดินหน้ายุทธศาสตรก์ารลงทุนเพือ่อนาคตประเทศ
ไทย 

กระทรวงการคลงัร่วมกับกระทรวงคมนาคมจัดสมัมนา 
“ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศ” เผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์แผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการคมนาคม
ขนส่งประเทศ ภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดย
กล่าวถึงเหตุผลและความจ าเป็นทีร่ฐับาลต้องเร่งรัดการลงทุนให้
เกดิขึน้โดยเร็ว เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงร้อยละ 2 ต่อ 
GDP หรือประมาณ 200,000 ลา้นบาท (ปจัจุบนัอยู่ทีร่้อยละ 15.2
ต่อ GDP) และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
อนาคต ภายใต้การเชื่อมโยงเศรษฐกจิภายในประเทศกบัประเทศ
เพื่อนบ้านภายใต้กรอบ AEC ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) 
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การ
ขนส่งระบบราง และทางน ้าที่มีต้นทุนต ่า 2) ยุทธศาสตร์พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกในการเดินทางและ
ขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทัว่ประ เทศ และเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน และ 3) ยุทธศาสตร์พฒันาและปรับปรุงระบบ
ขนส่งเพื่อยกระดบัความคล่องตัว แบ่งเป็นวงเงินลงทุนรวม
ทัง้หมด 1.93 แสนลา้นบาท และเงินส ารองจ่าย 6.31 หมื่นล้าน
บาท รวมทัง้การก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันา  

ซึ่ง กา ร ลงทุ นในครั ้ง น้ีจ ะ ช่ วยกร ะ ตุ้ นกา ร ลงทุ น
ภายในประเทศเพื่อลดความเสีย่งจากปจัจยัภายนอก อาทิ ความ
ผนัผวนทางเศรษฐกจิของประเทศคู่ค้า โดยคาดว่ารายได้ต่อหวั
ของประชากร เป็น 10,000 เหรียญสหรัฐฯต่อปี (ปจัจุบันอยู่ที ่
5,000 เหรียญสหรฐัฯต่อปี) เน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวจะท าให้
เศรษฐกจิไทยมกีารเติบโตไดเ้ฉลีย่ร้อยละ 6 ต่อปี และจะมากกว่า
นัน้ หากเศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบ้านมกีารเติบโตควบคู่ไปกบั
ไทย ส าหรับหน้ีสาธารณะต่อ GDP คาดว่าจะสูงขึ้นแต่ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ซึง่เป็นในระดบัทีส่ามารถบริหารจดัการได ้และอยู่ภาย
กรอบความยัง่ยืนทางการคลงัก าหนด เน่ืองจากอตัราดอกเบี้ย
ปจัจุบนัอยู่ในระดบัต ่าท าให้ต้นทุนเงินกู้ต ่าไปด้วย แนวทางการ
ระดมเงินลงทุนเน้นการกู้ เงินภายในประเทศ ส่วนหน่ึงให้
รฐัวสิาหกจิซึง่เป็นเจ้าของโครงการสามารถระดมเงินลงทุนและ
เป็นผู้ ร ับภาระการลงทุนได้เอง  โดยกระทรวงการคลัง ได้
ด าเนินการจดัท าร่าง พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมการลงทุนใน
กจิการของรฐั เพื่อปรบัปรุงข ัน้ตอนและวธิีการทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ลงทุนกบัภาคเอกชนใหม้ปีระสทิธิภาพ และความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
ซึง่การจดังานครัง้น้ียงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผู้ทีเ่กีย่วขอ้งได้
แสดงความเห็นและ ให้ข้อเสนอแนะเพื่ อน าไปปรับแผน
ยุทธศาสตร์ก่อนน าเสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป 

จากแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐข้างต้นสะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการของภาครัฐ เพื่ อสร้างความเข้าใจต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของภาครัฐ ตลอดจน
แนวทางระดมทุนและการบริหารจดัการงบประมาณลงทุนเพื่อให้
เกดิประสทิธิภาพ โดยอาศยัการท างานรวมกนัระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนมากขึน้ นอกจากน้ีภาครฐัยงัให้ความส าคญักบั
การติดตามผลจากการใช้งบประมาณในการลงทุนโดยมีการ
ก าหนดตวัวดัเพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันา แต่สิ่งที่ภาครัฐควร
พิจารณาต่อไปก็คือการสร้าง ซึ่งกลไกในการติดตามการใช้
งบประมาณทีม่ปีระสทิธิภาพ รวมทัง้การสร้างความโปร่งใสจาก
การด าเนินโครงการทัง้ในขัน้ตอนการประมูลงาน ข ัน้ตอนการ
ด าเนินการก่อสร้าง เพื่อลดปญัหาการทุจริตคอรัปชัน่ซึ่งเป็นสิ่งที่
โครงการลงทุนภาครฐัถูกจบัตามองมาโดยตลอด 
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SET Index คึกคกัต่อเนือ่งปรบัเพิม่ข้ึน 27.32 จุด มูลค่าการ
ซ้ือขายคึกคกัตลอดสปัดาห์  

SET Index ณ.วนัที่ 8 มีนาคม 2556 ปิดที่ระดบั 1,566.92 จุด 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 27.32 จุดเมื่อเทยีบกบัดชันีในช่วงต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่
ที่ 1539.60 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นตลอดสปัดาห์ 
310380.21 ลา้นบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสปัดาห์
ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 315,752.39 ล้านบาท อนัเป็นผลมา
จากยงัมกีารไหลเขา้ของเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาด
ทุนของไทยต่อเน่ือง โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-8 
มีนาคม 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุน
ต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 20,552.89 และ 2,983.59 ล้านบาท
ตามล าดบั ในขณะทีบ่ญัชบีริษทัหลกัทรพัย ์และนกัลงทุนทัว่ไปใน
ประเทศ ขายสุทธิ 1,572.88 และ 21,963.59 ลา้นบาท 

ค่าเงินบาทปรบัตวัแข็งค่าข้ึนระหว่างสปัดาห์และกลบัอ่อน

ค่าลงเมือ่ส้ินสปัดาห์โดย คาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่

ในช่วง 29.80-29.90 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากสปัดาห์ก่อน 

โดย ณ วนัที ่8 มนีาคม 2556 ปิดทีร่ะดบั 29.89 บาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 0.44 เมื่อเทยีบกบัระดบั 29.75 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรฐัฯ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2556 อย่างไรก็ดีในสปัดาห์น้ี

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าระหว่างสัปดาห์จากการที่ตลาด

หลกัทรพัยใ์นประเทศอยู่ในแดนบวกส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติ

เขา้มาลงทุนสุทธิท ัง้สปัดาห์เป็นจ านวนเงิน 5,333.65 ล้านบาท 

ขณะทีใ่นช่วงปลายสปัดาหท์ีค่่าเงินบาทปรบัตวัอ่อนค่าลง 

เน่ืองจากสหรัฐมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานที่สูง

กว่าทีน่ักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัว

แขง็ค่าขึน้อกีทัง้ทางธนาคารกลางยุโรปมีการส่งสญัญาณการใช้

มาตรการผ่อนคลายทางการเงินส่งผลให้ค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์

ปรบัตวัอ่อนลง ซึง่เป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค่้าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ 

ปรบัตวัแขง็ค่าในช่วงปลายสปัดาห ์

ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าใน

สปัดาหห์น้า (11-15 มนีาคม 2556) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่

ในกรอบ 29.80 – 29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 

 
ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตวัลดลง 2.10 เหรยีญสหรฐัฯ
ต่อออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาหน้ี์มกีารปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองจาก
สปัดาห์ก่อน โดยราคาทองค า ณ.วนัที่ 8 มีนาคม 2556 อยู่ที่
ระดบั 1,578.60 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทอง
ในช่วงต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ทีร่ะดบั 1,580.70 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์
โดยปรบัตวัลดลง 2.10 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 
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ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ ญีปุ่่ นปรบัตัวลดลง 5 เดือน

ติดต่อกนั 
กระทรวงการคลงัญี่ปุ่น เปิดเผยว่าทุนส ารองเงินตราต่าง

ประเทศของญี่ปุ่น (Foreign exchange reserves) ลดลง 8,490 

ล้านดอลลาร์จากเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ร ะดับ 1.26 ล้านล้าน

ดอลลาร์ ณ สิน้เดอืนกุมภาพนัธ์ โดยลดลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 5 

โดยเงินทุนส ารองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นถูกเก็บสะสมอยู่

ในรูปหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ ทองค า 

รวมทัง้เงินส ารองส าหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
และสทิธิพเิศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR) ซึ่งเมื่อ

พจิารณาเงินสะสมในแต่ละด้าน ของเดือนกุมภาพนัธ์เทียบกบั

เดือนที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณทุนส ารองที่สะสมในรูปเงินต่าง

ต่างประเทศมปีริมาณลดลงร้อยละ 0.4 ทองค าลดลงร้อยละ 4.6 

เงินส ารองส าหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดลง

ร้อยละ 8.7 และสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: 

SDR) ลดลงร้อยละ 1.7 

ส าห รับ สาเหตุที่ ส่ง ผล ให้เ งินทุนส าร อง เ งินตร า
ต่างประเทศลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 5 นัน้ ส่วนหน่ึงมา

จากมลูค่าของทรพัยส์นิต่างๆ มกีารปรบัตวัลดลง อย่างพนัธบัตร

รฐับาลสหรฐัฯ (จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE) ซึ่งประเทศ

ญี่ปุ่นถือเป็นเจ้าหน้ีรายใหญ่ของประเทศสหรฐัฯ รวมถึงมลูค่าของ

ทองค าในตลาดโลกทีม่แีนวโน้มปรับตัวลดลง โดยปจัจุบันมูลค่า

ทองค าอยู่ที ่1, 578 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5.6 และเงินสะสมในรูปเงินตราต่างประเทศ ที่มีมูลค่า

ลดลงจากสงครามค่าเงินในปจัจุบนั นอกจากน้ีแนวโน้มทุนส ารอง

เงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นในอนาคตคาดว่ายงัคงมีแนวโน้ม

ลดลง เน่ืองจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของบรรดาประเทศ

มหาอ านาจต่างๆ รวมทัง้ประเทศญี่ปุ่น โดยจะส่งผลให้เกิด

สงครามค่าเงินทีท่วคีวามรุ่นแรงเพิม่ขึน้กว่าในปจัจุบนั 

 

 

 
ทีม่า:Ministry of Finance Japan 

ยอดขาดดุลการค้าเดือน ม.ค. 56 ของสหรฐัฯ เพิ ่มสูงข้ึน

แตะระดบั 4.44 หมืน่ล้านดอลลารฯ์ 

กระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ เปิดเผยว่ายอดขาดดุลการค้า

ในเดอืนมกราคม 2556 เพิม่ขึน้แตะระดบั 4.44 หมื่นลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ จากระดับ 3.81 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน

ธนัวาคม 2555  

โดยมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 จากเดือนก่อน
หน้า อยู่ทีร่ะดบั 1.85 แสนลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ขณะที่การน าเข้า

เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.8 อยู่ทีร่ะดบั 2.29 แสนลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ โดย

มปีระเทศคู่คา้ส าคญั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แคนนาดา จีน เม็กซิโก 

ญี่ปุ่น และเยอรมนั โดยมีสดัส่วนทางการค้า ร้อยละ 16.5 15.1 

12.8 5.3 และ 3.8 ตามล าดบั ส่วนสาเหตุที่ท าให้สหรัฐฯ มียอด

ขาดดุลการคา้เพิม่ขึน้นัน้ มปีจัจัยหลกัมาจากการน าเข้าน ้ามนัที่

เพิม่สงูขึน้ รวมทัง้ในช่วงที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์ฯ มีแนวโน้ม

อ่อนค่าลงท าให้มูลค่าการน าเข้าน ้าม ันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดย
สหรฐัฯ ถือไดว่้าเป็นประเทศทีม่ยีอดขาดดุลการค้าอย่างต่อเน่ือง

ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา ซึง่ถือเป็นอุปสรรคหน่ึงส าหรับ

การขยายตวัทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ โดยในปี 2555 ตวัเลขขาด

ดุลการคา้ลดลงร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดบั 5.40 แสน

ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ 
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ทีม่า: census.gov 

จีนตัง้เป้าเศรษฐกิจปี 56 ขยายตวั 7.5 % 
เมื่อวนัที ่5 มนีาคมทีผ่่านมา นายกรฐัมนตรีเหวนิ เจียเป่า 

กล่าวในการประชุมสภาประชาชนจีนว่า จีนตัง้เป้าหมายเศรษฐกจิ
ปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 7.5 โดยเน้นกระ ตุ้นการบริ โภค
ภายในประเทศ การลงทุนจากภาครัฐ การเพิ่มการจ้างงาน และ
สร้างความเท่าเทียมทางรายได้ รวมถึงการใช้นโยบายการเงิน
และการคลังอย่างย ัง่ ยืน ค ากล่าวของนายเหวิน เจีย เป่ า
เปรียบเสมอืนพมิพเ์ขยีวเศรษฐกจิส าหรบัรฐับาลชุดใหม่ของนายส ี
จิ้นผิง ซึ่งจะต้องด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีต่อจากน้ีไปอีก 2 
สมยั หรือประมาณ 10 ปี โดยจากค ากล่าวดงักล่าวเป็นการชี้ชดั
ว่าจีนก าลงัปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิจากการพึง่พาการ
ส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศไปสู่การพึ่งพาการบริโภค
ภายในประเทศมากขึน้  

โดยในช่วงที่ ผ่านมาจีนถูกมองว่าเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกจิหลกัของโลกใหฟ้ื้นตวั ดงันัน้การทีจ่ีนก าหนดเป้าหมาย
จีดพีทีีร่้อยละ 7.5 ถือเป็นความท้าทายส าหรับรัฐบาลจีนชุดใหม่ 
ซึง่อาจท าใหร้ฐับาลชุดใหม่ต้องท างานหนกัขึน้เพื่อสามารถไปถึง
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจากในปี 2555 เศรษฐกจิจีนขยายตวัทีร่้อย
ละ 7.8 ซึง่เป็นอตัราการขยายตวัทีต่ ่าทีสุ่ดในรอบ 13 ปี และในปี
น้ีนอกจากจีนจะต้องเผชิญกบัปญัหาเศรษฐกิจภายในประเทศ 
อาทปิญัหาเงินเฟ้อ ปญัหาราคาอสงัหาริมทรพัย ์และปญัหาความ
เหลื่อมล ้าระหว่างคนจนกับคนรวย ย ังต้องเผชิญกับปญัหา
เศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะเศรษฐกจิสหรัฐฯ และยุโรปที่ยงัมีความ
ไม่แน่นอนในระดบัสงู ซึง่อาจกดดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจจีน
ในปีน้ี ดงันัน้คาดว่าการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิของจีนในปีน้ีคง

ต้องมคีวามยดืหยุ่นเพื่อปรบัตวัต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่
แน่นอน อย่างไรกต็ามคาดว่าเศรษฐกจิจีนในปี 2556 จะขยายตัว
ได้มากกว่าร้อยละ 7.5 ตามที่นายเหวิน เจียเป่ า ได้ตัง้ไว ้
เน่ืองจากแรงขบัเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้มีการ
อนุมตัิเมื่อกลางปี 2555 ทีผ่่านมา ได้แก่ การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ทัง้ในส่วนของถนน รถไฟฟ้าความเร็วสูง ท่า เรือ 
สนามบิน และการลงทุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น ซึ่งแรงขบัเคลื่อนจากการบริโภคในประเทศและการ
กระตุ้นการลงทุนของภาครฐัน่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนสามารถ
ขยายตวัไดใ้นระดบัทีด่ ี 

 
ท่ีมา: ส านกังานสถติแิห่งชาตจินี 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบสปัดาห์น้ี มีความผันผวนตลอดทัง้สปัดาห ์
โดยราคาน ้ามนัไดร้บัแรงกดดนัจากการตดัลดงบประมาณรายจ่าย
ภาครฐัของสหรัฐฯ จ านวนเงิน 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
อาจส่งผลให ้IMF ปรบัลดจีดีพีของสหรัฐฯ ในปีน้ีลงอยู่ที่ร้อยละ 
1.5 ท าใหค้าดว่าจะกระทบต่อเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัปริมาณ
น ้ามนัดิบคงคลงัของสหรัฐฯ สิ้นสุดวนัที่ 1 มีนาคม 2556 ปรับ
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.83 ล้านบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.3 อย่างไรก็ตามราคาน ้ามนัได้รับ
แรงสนับสนุนจากการเสียชีวิตของประธานาธิบดีเวเนซุเอลา 
ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมอืงและทศิทางพลงังานในประเทศ 
เน่ืองจากเวเนซุเอลาเป็นผู้ผลิตน ้ามนัรายใหญ่ของกลุ่ม  OPEC 
(อนัดบั 6) การประกาศคงเป้าหมายจีดีพีของจีนในปีน้ีที่ร้อยละ 
7.5 ทีเ่น้นนโยบายการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายในประเทศ
เป็นหลกั และการปิดด าเนินการของท่อขนส่งน ้ามนัในทะเลเหนือ 
เน่ืองจากการรัว่ไหลของน ้ามนัและก๊าซบริเวณแท่นขุดเจาะ 
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ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 4-8 มีนาคม 2556 

 4 Mar 13 5 Mar 13 6 Mar 13 7 Mar 13 8 Mar 13 Average 
Dubai ($/bbl) 104.64 105.51 106.70 106.08 - 105.73 
ท่ีมา: ไทยออยล์   

 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 
 

 
 
 

  

 การจดัตัง้รฐับาลของอิตาลี ในการประชุมสภาวนัท่ี 15 มีนาคม   

 การเลือกตัง้ในเวเนซุเอลา ภายหลงัประธานาธิบดีฮโูก ชาเวซ ถึงแก่อสญักรรม 

 ตวัเลขดุลบญัชีเดินสะพดัฯของสหรฐัฯ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (11-15 มีนาคม 2556) 


