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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 76 ประจาวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ช่วงวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556

 ปลัดคลังมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โต 3% แม้สถานการณ์การเมืองกดดัน
 จานวนนักท่องเที่ยว พ.ย. เพิ่ม 11.93% ขยายตัวต่าสุดรอบ 14 เดือน เป้าหมาย 26 ล้านคน
เป็นไปได้
 ธ.ก.ส. ตุน 2.2 หมื่นล้านโครงการจานาข้าวพอจ่ายได้ถึงสิ้นปี
 มนุษย์เงินเดือนเฮ พ.ร.ฎ. ปรับลดภาษีเงินได้มีผลบังคับใช้ปีภาษี 2556
 อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงอยู่ที่ 7% ต่าสุดรอบ 5 ปี
 ส่งออกจีน พ.ย. ขยายตัวดีเกินคาด
ภาวะเศรษฐกิจสาคัญในรอบสัปดาห์
ปลัดคลังมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โต 3% แม้สถานการณ์การเมือง
กดดัน
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าว
ว่ า ภายหลั ง จากที่ รั ฐ บาลประกาศยุ บ สภาผู้ แ ทนราษฎร
กระทรวงการคลัง ได้เดินหน้าติดตามสถานการณ์การทางานทุก
ส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ซึ่ง
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) รายงานว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ถึง
ร้อยละ 3 แม้ว่าจะมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามากดดันก็ตาม ซึ่งเป็น
การยืนยันภายหลังการยุบสภา แต่ยอมรับว่าการที่กระทรวงถูก
ยึดกระทบกับการเบิกจ่ายทาให้ล่าช้า โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้หารือเพื่ อหามาตรการเร่ ง
เบิกจ่ายให้เร็วขึ้น สาหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากรัฐบาล
จะให้กระทรวงการคลังดาเนินการก็ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนว่าให้ดาเนินการหรือไม่
ส่ ว นโครงการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน 2 ล้ า นล้ า นบาท และ
โครงการบริหารจัดการน้าวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท จะสามารถ
เดิ น หน้ า ต่ อ ไปได้ ห รื อ ไม่ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ รั ฐบาลชุ ด ใหม่ ว่ า จะน า
โครงการดังกล่าวมาพิจารณาหรือไม่ ด้านโครงการรับจานาข้าว
เกษตรกรที่ได้รับใบประทวนไปแล้วก็จะจ่ายเงินตามแผนที่วางไว้

ส่วนจะมีการกู้เงินเพื่อนามาใช้ ในโครงการดังกล่าวหรือไม่ ยังคง
ต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้ง
การที่ ปลั ดกระทรวงการคลัง ออกมาให้ค วามมั่ นใจว่ า
เศรษฐกิ จ ไทยในปี นี้ จ ะสามารถขยายตั ว ได้ ที่ ร ะดั บ ร้ อ ยละ 3
ดังกล่าว แม้ในช่วงนี้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศยังคงมี
ความวุ่น วายจากการชุมนุ มของกลุ่ ม กปปส. ที่ได้มี การบุกยึ ด
สถานที่ราชการ และมีการนัดชุมนุมและเดินขบวนต่อต้านรัฐบาล
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในมุ ม มองของกระทรวงการคลั ง อาจมองว่ า
สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ มี ค วามรุ น แรงจนส่ ง ผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคส่วนต่างๆ มากนัก ขณะเดียวกัน
ในฐานะกระทรวงที่ได้ถูกกลุ่มผู้ ชุมนุมบุกยึด โดยเฉพาะในส่วน
ของกรมบัญชีกลาง ทางกระทรวงน่าจะมีแนวทางในการบริหาร
จัดการให้การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่างๆ เป็นไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและไม่ติดขัดซึ่งไม่น่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศมากนัก แต่ในมุมมองของสานักคาดการณ์เศรษฐกิจ
หลายสานักได้ออกมาปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจปี 2556
อยู่ในระดับที่ต่ากว่าร้อยละ 3 เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมองว่า
สถานการณ์ ก ารชุ ม นุม แม้ ไ ม่มี ค วามรุ น แรง แต่มี ค วามยื ด เยื้ อ
ยาวนานกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่ อมั่น ทั้งในส่ว นของผู้ป ระกอบการ นักลงทุน ผู้บ ริโภค
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ตารางเปรียบเทียบจานวนนักท่องเที่ยวปี 2555 กับ 2556 :
หน่วยล้านคน

รวมถึงนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้มีการชะลอตัวของทั้งในส่วน
ของการบริโภค การลงทุน รวมถึงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด โดยใน
ส่วนของรัฐบาลการที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ
ชุ ม นุ ม ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ จะต้ อ งพยายามเร่ ง เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณในส่วนต่างๆ เข้ามาช่วยอัดฉีดในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น
จานวนนักท่องเที่ยว พ.ย. เพิ่ม 11.93% ขยายตัวต่าสุดรอบ
14 เดือน เป้าหมาย 26 ล้านคนเป็นไปได้
กรมการท่องเที่ยวประกาศตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยว
ต่า งชาติใ นเดื อนพฤศจิก ายน 2556 พบว่า มี นัก ท่ องเที่ ย วเดิ น
ทางเข้ามาจานวน 2.40 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการขยายตัวของจานวน
นักท่องเที่ยวในระดับต่าที่สุดในรอบ 14 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ที่จานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 8.98 ส่งผล
ให้ 11 เดือนแรกของปี มีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 23.96 ล้าน
คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่ อ น ซึ่ ง หากพิ จ ารณาถึ ง เป้ า หมายที่ ท างการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย (ททท.) ใหม่ที่ตั้งไว้ 26 ล้านคน แล้วพบว่าในช่วง
เดือนธั นวาคมหากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ า มาประมาณ 2.04
ล้านคน ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายจานวนนักท่องเที่ยว 26 ล้าน
คนดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มี โ อกาสเป็ น ไปได้ ต ามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
ค่อนข้างมาก ถึงแม้จะมีสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมืองที่มี
ความวุ่นวายต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม และยังคง
คาดว่าจะยังมีการชุมนุมยืดเยื้อต่อเนื่องไปอีก แต่อย่างไรก็ตามยัง
ไม่ มี ส ถานการณ์ รุ น แรงใดๆ เกิ ด ขึ้ น ในการชุ ม นุ ม ซึ่ ง หาก
สถานการณ์การชุมนุมยังเป็นไปด้วยความสงบคาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมมากนัก แต่หาก
สถานการณ์ยังคงยืดเยื้อต่อไปมาก และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากสถานทู ต
หลายประเทศได้ประกาศเตือนประชาชนของตนให้จับตามองและ
ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาในแประเทศไทย ซึ่งหาก
ประเทศต่างๆ มีการประกาศเตือนประชาชนของตนในระดับที่
สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ในที่สุด
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ธ.ก.ส. ตุน 2.2 หมื่นล้านโครงการจานาข้าวพอจ่ายได้ถึงสิ้น
ปี
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิ ด เผยถึ ง โครงการจ าน า
ข้ า วเปลื อ กในฤดู ก าลผลิ ต ปี 2556/57 ว่ า ขณะนี้ มี ข้ า วเข้ า
โครงการและออกใบประทวนไปแล้วทั้งสิ้น 5.5 ล้านตัน เป็นเงิน
ประมาณ 9 หมื่นล้านบาท โดย ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกร
ไปแล้วถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 1.7 หมื่นล้านบาท มี
เงิ น เหลื อ ประมาณ 2.2 หมื่ น ล้ า นบาทสาหรั บ ทยอยจ่ า ยให้ แ ก่
เกษตรกรที่ มี ใ บประทวนแล้ ว ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 เพื่ อ
ไม่ ใ ห้ เ กิ น กรอบวงเงิ น ของโครงการ 5 แสนล้ า นบาทตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)
สาหรั บ เงิ น ที่ นามาใช้ ใ นขณะนี้ เ ป็ น เงิ น เหลื อ จากการ
ระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ที่นาส่งแล้ว 1.62 แสนล้านบาท
และเงิ น เบิ ก จากงบประมาณอี ก 5.2 หมื่ น ล้ า นบาท รวมเงิ น ที่
ได้รับ เข้ามาประมาณ 2 แสนล้านบาท ทาให้ สามารถนามาลด
วงเงินที่ใช้ไปในโครงการรับจานาข้าวช่วง 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา ที่
ใช้ทั้งสิ้น 6.8 แสนล้านบาท ให้ต่ากว่ากรอบวงเงิน 5 แสนล้าน
บาทลงได้ และมีวงเงินเหลือประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาทมาจ่าย
ให้ แ ก่ เ กษตรกรได้ ขณะเดี ย วกั น กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ ข อเบิ ก
จ่ายเงินเพิ่มเติมจากสานักงบประมาณในโครงการข้าวถุงธงฟ้าอีก
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7.6 พันล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ไม่เกินสัปดาห์หน้า และยัง
มีแ ผนระบายข้ าวในเดื อนธัน วาคมเพิ่ มเติม อีก 6 พัน ล้า นบาท
รวม ธ.ก.ส. จะได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม เติ ม อี ก 1.2-1.3 หมื่ น ล้ า นบาท
โดยรวม 2 ส่วนนี้เป็นเงินที่ใช้ได้ 3.9 หมื่นล้านบาท ก็จะนามา
ทยอยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร
ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วนั้น
อาจส่งผลกระทบต่อการระบายข้าวในโกดังของรัฐบาล เพราะที่
ผ่านมาผลจากการจากรับจานาก็ยังไม่สามารถระบายข้าวออกได้
อย่ างมี ประสิท ธิภ าพมากนั ก แม้ว่ า ในปั จจุ บั นจะมี ก ารปรับ ลด
ราคาลงเป็นตามทิศทางในตลาดแล้วก็ตาม นอกจากนี้ในมุมมอง
ของเกษตรกรชาวนามีความวิตกกังวลเกี่ ยวกับ การจ่ายเงินใน
โครงการจานาข้าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานที่รับชอบผิดชอบ
ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรอย่างเร่งด่วนว่าจะได้รับเงิน
จากโครงการดั ง กล่ า วอย่ า งแน่ น อนเพื่ อ ป้ อ งกั น การชุ ม นุ ม
เรียกร้องจากเกษตรกร

ว่าการจัดเก็บภาษีทั้งปีงบประมาณ 2557 ของกรมฯ จะเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1.89 ล้านล้านบาท
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความกั ง วลของ
ภาครั ฐ ต่ อ การจั ด เก็ บ รายได้ ที่ ยั ง คงมี ปั จ จั ย ลบที่ อ าจจะท าให้
รายได้ของรัฐไม่เป็นตามเป้าหมาย อาทิการจบลงของนโยบาย
ประชานิยมอย่างรถยนต์คันแรก ภาวะการค้าระหว่างประเทศที่
ยังคงซบเซา ภาคการค้า ภาคการลงทุน และภาคการท่องเที่ยว
ตลอดจนความล่ า ช้ า ของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ค วามวุ่ น วายทางการเมื อ ง ดั ง นั้ น
รั ฐบาลจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ประกาศใช้ ก ฎหมายดั ง กล่ า ว
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีรายได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้ซึ่ง
เป็นการลดภาระทางภาษีให้กับประชาชนที่มีรายได้ น้อย รวมทั้ง
เป็ น กระตุ้ น ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ ข้ า สู่ ร ะบบมากขึ้ น ส่ ว นการ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการคื น ภาษี นั้ น หากด าเนิ น การได้ เ ร็ ว
เท่าใดก็จะล่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วเท่านั้น แต่
อย่างไรก็ต ามภาครัฐเองคงต้อ งเร่ง ผลักดั นการปรับ โครงสร้า ง
ภาษีในหลายๆ รายการ อาทิ ภาษีที่ดิน ภาษีคณะบุคคล เพื่อทา
ให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

มนุษย์เงินเดือนเฮ พ.ร.ฎ. ปรับลดภาษีเงินได้มีผลบังคับใช้ปี
ภาษี 2556
อธิบดีกรรมสรรพากร เผย พ.ร.ฎ.ปรับลดภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาใหม่ จะมีผลบังคับใช้ได้ทันสาหรับปีภาษี 2556
เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีไ ด้ ระหว่ า ง มกราคม-มีน าคม 2557 ขณะนี้ อ ยู่ร ะหว่ างรอ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้แล้วหน่วยงานและบริษัทเอกชนสามารถคานวณการหักภาษี
ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนพนักงานในอัตราที่ลดลง ให้เท่ากับอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่ต้องจ่ายทั้งปีได้ทันที โดยคานวณ
เงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา มาเป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา จากอัตราสูงสุดร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35
ทาให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีลดลงร้อยละ 7-50 โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้
มีรายได้น้อย มีภาระภาษีลดลงถึงร้อยละ 50 ขณะที่ผู้มีรายได้ไม่
เกิน 20,000 บาท/เดือน จะไม่ต้องเสียภาษี โดยขณะนี้ทางกรมได้
เตรียมความพร้อมในการคืนภาษีตามอัตราภาษีใหม่ คาดว่า จะมี
จานวนเงินภาษีกว่า 2.6-2.7 หมื่นล้านบาทที่ต้องคืนให้ผู้มีรายได้
นั้น ซึ่งเงินจานวนดังกล่าวจะกลับคืนเข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศ
ภาพรวมภคที่มีความคึกคักมากขึ้น ทั้งนี้แม้จะมีการชุมนุมทาง
การเมือง ทาให้ภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เชื่อมั่น
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การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเก่าและใหม่
รายได้สุทธิ (บาท)
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มากกว่า 4,000,001 ขึ้นไป
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จานวนเงินภาษีที่ต้องชาระในแต่ละรายได้สุทธิ
ใหม่ (บาท)
จานวนที่ลดลง (บาท)
อัตราทีล่ ดลง (%)
ยกเว้น
ยกเว้น
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7,500
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27,500
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21.43
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14.81
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70,000
16.09
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ภาษีลดลงตามรายได้สุทธิ

เก่า (บาท)
ยกเว้น
15,000
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135,000
435,000
1,035,000

ที่มา: กระทรวงการคลัง

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ลดลง 20.44 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์
1.09 แสนล้านบาท
SET Index ณ.วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ปิดที่ระดับ
1,341.13 จุด ปรับตัวลดลง 20.44 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,361.57 จุด ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 9.56 จุด
มูลค่าการซื้อขายเบาบางตลอดทั้งสัปดาห์ 109,136.06 ล้านบาท
ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้ อ
ขาย 138,483.55 ล้านบาท เนื่องจากในสัปดาห์นี้มีวันหยุด 1 วัน
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ โดยมูลค่าการ
ซื้อ ขายสะสม (วั น ที่ 1-13 ธั นวาคม 2556) บัญ ชี สถาบั น ใน
ประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 11,732.32 และ
21,178.81 ล้านบาทตามลาดับ ในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
และนักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 288.96 และ32,622.17 ล้าน
บาทตามลาดับ ตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้ภาพรวมยังคงซึมตัว
และมูลค่าการซื้อขายเบาบางต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้
เป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยังคงทวีความ
รุน แรงอย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การที่ค ณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือ กปปส. ได้มีนัดให้
มีการเดินขบวนใหญ่เพื่อเผด็จศึกรัฐบาลในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม

2556 ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศชะลอการลงทุนเพื่อ
รอดูสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการที่นักลงทุนยังคงคาดการณ์
ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทาการปรับลดวงเงินที่ใช้ในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้นี้ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีการ
ดึงเงินลงทุนกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากนักลงทุน
ต่า งประเทศที่ข ายสุ ทธิ ถึง 32,622.17 ล้า นบาท ส่ง ผลให้
สถานการณ์การลงทุนในระยะนี้ซึมตัวอย่างต่อเนื่อง
ค่าเงินบาทเริ่มผ่อนคลายจากปัญหาการเมืองแต่ยังคงได้รับ
แรงกดจากการคาดการณ์การปรับลดQE คาดสัปดาห์หน้า
ค่ า เงิ น บาทจะอยู่ ใ นช่ ว ง 31.90-32.30 บาทต่ อ ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทในสัป ดาห์นี้ปรั บตัวแข็ง ค่าขึ้นจากสัปดาห์
ก่อ นหน้ า โดย ณ วั นที่ 13 ธั นวาคม 2556 ปิ ดที่ ร ะดับ 32.09
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.18
เมื่ อ เที ย บกั บ ปลายสั ป ดาห์ ก่ อ นที่ อ ยู่ ที่ ร ะดั บ 32.29 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 โดยในช่วงต้นสัปดาห์
ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมากจากปัจจัยทางการเมืองที่
รัฐบาลประกาศยุบสภา รวมทั้งการเดินขบวนของผู้ชุมนุมจากจุด
ต่างๆ เข้าสู่ทาเนียบรัฐบาล โดยที่ผู้ชุมนุมมีจานวนมากและไม่
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆ ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อเงิน
บาทเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่า
ลงเล็กน้อยตามการอ่อนค่าลงของค่าเงินในภูมิภาค และจากการ
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คาดการณ์ของนักลงทุนว่าในสัปดาห์หน้าธนาคารกลางสหรัฐฯ
อาจจะปรับลดการใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE
ลง ส่วนตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คือผลสารวจภาค
การผลิ ต ของเฟดสาขานิ ว ยอร์ ก ดั ช นี ต ลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย เดื อ น
ธันวาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค ยอดขายบ้านมือสอง การอนุญ าต
ก่อสร้าง ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
พฤศจิกายน ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิเดือนตุ ลาคม จีดีพีประจา

ไตรมาส 3/2556 (ประกาศครั้งสุดท้าย) ตลอดจนจานวนผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (9-13 ธันวาคม 2556 )
ค่ า เงิ น บาทจะเคลื่ อ นไหวอยู่ ใ นกรอบ 31.90-32.30 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทองคาสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง 8.10 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มีการปรับตัว ลดลง โดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 13 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,220.90 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ (9

ธันวาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,229.00 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์
โดยปรับตัวลดลง 8.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองคาปรับตัว ลดลง 16.30
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์
อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงอยู่ที่ 7% ต่าสุดรอบ 5 ปี
กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ เปิดเผยการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้น
กว่า 203,000 ตาแหน่ง ส่งผลให้อัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 7
ซึ่งเป็นตัวเลขต่าสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่สหรัฐฯประสบปัญหา

แฮมเบอเกอร์ไครซิส สาหรับตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้
เป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้วา่ จะ
เพิ่มขึ้นเพียง 180,000 ตาแหน่ง และอัตราการว่างงานที่คาดว่าจะ
อยู่ที่ร้อยละ 7.2-7.3
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อย่างไรก็ตามการที่อัตราการว่างงานที่ปรับตัวอยู่ที่ร้อย
ละ 7 อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(เฟด) พิจารณาปรับลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE)
จากที่ปัจจุบันที่ใช้งบประมาณกว่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ/
เดื อ น รวมถึ ง ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมามี

แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวเลขการค้าปลีกในเดือนพฤศจิกายน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ตัวเลขการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในเดือน
ตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

ที่มา : U.S. Department of Commerce
ส่งออกจีน พ.ย. ขยายตัวดีเกินคาด
สานั ก งานศุ ล กากรจี น รายงานว่ า การส่ ง ออกในเดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2556 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 12.7 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว ง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น (มู ล ค่ า การส่ ง ออก 202,200 ล้ า นเหรี ย ญ
สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมที่ขยายตัวร้อยละ 5.6 และสูง
กว่าการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่การนาเข้าขยายตัวร้อยละ
5.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (มูลค่าการนาเข้า 168,400 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ส่งผลให้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จีนเกินดุล
การค้าอยู่ที่ 33,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 31,100 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุด
นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2552
สาหรับมูลค่าการส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจาก
ความต้องการจากภายนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากใกล้
ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใ หม่ โดยเฉพาะการส่งออกไปยั ง
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เห็นได้จากปริมาณการส่งออกที่ส่งไป
ยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ เป็น
ตลาดส่งออกอันดับหนึ่งและสองของจีน ) จากตัวเลขการส่งออก

ดังกล่าวทาให้คาดว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะมี
ความสดใสอย่างแน่นอน และทาให้มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้
จะขยายตัวได้ต ามเป้าหมายที่รั ฐบาลจีน กาหนดไว้ ร้ อยละ 7.5
อย่างแน่นอน
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ที่มา: กรมศุลกากรจีน
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สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ามันดิบดูไ บเฉลี่ย สัปดาห์นี้ ในช่วงต้นสัปดาห์
ได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาดี
ทั้งการจ้างงาน ยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานที่ปรับ
ลดลง รวมถึ งตั ว เลขจี ดี พี สหรั ฐฯ ไตรมาส 3/2556 ที่ ข ยายตั ว
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบใน
ลิเบีย อันเนื่องมาจากกลุ่มผู้ประท้วงขู่ว่าจะปิดท่าเรือฝั่งตะวันออก
อีกครั้ง หากรัฐบาลไม่ทาตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ อย่างไรก็
ตามราคาน้ามันถูกกดดันจาก OPEC จะปรับเพิ่มปริมาณการ
ส่งออกน้ามัน 380,000 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง 4 สัปดาห์นี้ (ถึง
วันที่ 28 ธันวาคมนี้) ซึ่งทาให้ปริมาณน้ามันออกสู่ตลาดมากขึ้น
นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาในช่วง
หลังที่ปรับตัวดีขึ้นทาให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ
หรือ FED จะปรับลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE ในการ
ประชุมสัปดาห์หน้า (วันที่ 17-18 ธันวาคม 2556)

ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 9-13 ธันวาคม 2556
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Dubai 108.26
($/bbl)
ที่มา: ไทยออยล์
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ที่มา: ไทยออยล์
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16-20 ธันวาคม 2556)
 การชุ ม นุ ม ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลของคณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เ ป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือ กปปส. ที่จะมีการนัดชี้แจงแนวทางของ
กลุ่มต่อผู้บัญชาการเหล่าทัพ และการหารือเพื่อหาทางออกประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายน
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิต
และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
 ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ
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