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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 78 ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2556

ช่วงวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556

 พาณิ ชย์เผยส่งออก พ.ย. ติ ดลบ 4.08% ติ ดลบต่อเนื่ อง 3 เดือน เหตุเศรษฐกิ จโลกฟื้ นตัวช้า
 หอการค้าโพลชี้ที่สุดปี ใหม่คนอยากถวายพระพรในหลวง-ราชิ นีแข็งแรง คาดเงิ นสะพัด 1.1
แสนล้าน
 พาณิ ชย์รบั ส่งออกข้าวหลุดเป้ าปัจจัยเสี่ยงรุมได้แค่ 6.6 ล้านตัน
 คลังปลื้มจัดเก็บ 2 เดือนทะลุเป้ าหมื่นล้าน
 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปนุ่ พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.2%
 GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 ครัง้ สุดท้ ายปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1%
 จีนประเมิน GDP 56 โต 7.6% สูงกว่าที่รฐั บาลกาหนดไว้
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์
พาณิ ชย์เผยส่ งออก พ.ย. ติ ดลบ 4.08% ติ ด ลบต่ อ เนื ่อ ง 3
เดือน เหตุเศรษฐกิ จโลกฟื้ นตัวช้า
นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผย
ว่าตัว เลขการส่ ง ออกในเดือนพฤศจิก ายน 2556 การส่ง ออกมี
มูลค่า 18,757.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ลดลงร้อยละ 4.08 ป จั จัย
หลักมาจากเศรษฐกิจโลกทีฟ่ ื้นตัวค่อนข้างช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
รวมทังฐานการส่
้
งออกทีส่ งู สุดในเดือนพฤศจิกายน 2555 ส่งผลให้
การส่ง ออกในเดือนนี้ป รับ ตัวลงมาก จากตัวเลขการส่ ง ออกใน
เดือนพฤศจิกายนในระดับดังกล่าวส่งผลให้การส่ง ออกในรอบ 11
เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) มีมูลค่า 210,090.1 ล้านเหรียญ
ปรับ ตัวลดลงร้ อ ยละ 0.49 จากปี ที่ผ่ า นมา ซึ่ง หากในเดือ น
ธันวาคมตัวเลขการส่งออกมียอดต่ากว่า 19,500 ล้านเหรียญ ก็จ ะ
ส่งผลให้ตวั เลขการส่ง ออกตลอดทัง้ ปี 2556 ของไทยติดลบครัง้
แรกในรอบ 4 ปี นับตัง้ แต่ปี 2552 ทีเ่ คยติดลบร้อยละ 14
โดยกระทรวงพาณิชย์ยงั คงยืนยันเป้ าหมายการส่ง ออก
ปี 2556 ขยายตัว ได้ที่ร้อยละ 1 จากปี ก่อ น ส่ วนการส่ง ออกปี
2557 คาดจะเติบโตได้ต ามเป้ าหมายที่ร้อยละ 5 โดยมูลค่าการ
ส่งออกโดยเฉลีย่ แต่ละเดือนต้องไม่ต่ากว่า 20,000 ล้านเหรียญฯ
ซึง่ น่าจะเป็ นไปได้ เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีทศิ ทางดีขนึ้

การส่งออกในเดือนพฤศจิกายนที่ป รับ ตัวลดลงต่ อเนื่อง
เป็ นเดือนที่ 3 นับ ตัง้ แต่ เ ดือนกันยายนที่ผ่ านมา เป็ นผลมาจาก
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังคงมีความเสีย่ งในระดับสูง และฟื้นตัว
ช้ากว่าที่คาดการณ์ ไว้ ประกอบกับ ราคาสินค้าเกษตรปรับ ตัว
ลดลงอย่างต่ อเนื่ อ งจากปริมาณผลผลิต สิน ค้าเกษตรทั ่วโลกที่
ปรับ ตัว เพิ่มขึ้น สาหรับ ในส่ว นของการคาดการณ์ก ารส่ง ออก
ตลอดทังปี
้ 2556 ทีก่ ระทรวงพาณิชย์มองว่าจะขยายตัวประมาณ
ร้อ ยละ 1 จากปี ก่ อ น ถือ ว่ า มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งน้ อ ย
เนื่องจากหากต้องการให้การส่ง ออกปี 2556 ขยายตัวในระดับ
ดังกล่าว การส่งออกในเดือนธันวาคมจะต้องอยู่ที่ร ะดับ ประมาณ
21,450 ล้า นเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ง ในมุม มองของศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจ และธุ ร กิจ คาดว่าการส่ง ออกตลอดทัง้ ปี 2556 น่ าจะ
ขยายตัวทีร่ ้อยละ 0.5 จากปี ก่อน ที่ได้ป ระมาณการณ์ไว้ในวันที่
17 ธันวาคม 2556 การส่ง ออกในเดือนธันวาคมจะต้องมีมูลค่า
ประมาณ 20,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ก็ถือเป็ นระดับ ที่ไม่ง่ าย
นักภายใต้ สถานการณ์เ ศรษฐกิจ โลกในป จั จุ บ ัน โดยหากการ
ส่งออกในช่วงเดือนธันวาคมอยู่ในระดับ ที่เ กินกว่า 19,200 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ การส่งออกตลอดทังปี
้ 2556 จะสามารถขยายตัว
ในแดนบวกได้ สาหรับการคาดการณ์การส่ง ออกในปี 2557 ของ
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กระทรวงพาณิชย์ทคี่ าดว่าการส่ง ออกจะขยายตัวที่ร้อยละ 5 ถือ
เป็ นระดับทีม่ คี วามเป็ นไปได้และไม่สูง มากเกินไปเมื่อเทียบกับ
ตัวเลขคาดการณ์การส่ง ออกปี หน้าที่ได้มีการประเมินโดยสานัก
คาดการณ์เ ศรษฐกิจ ต่ างๆ ในส่วนของศูนย์พยากรณ์เ ศรษฐกิจ
และธุรกิจคาดว่าการส่งออกในปี 2557 น่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ
5.0-5.5 จากสถานการณ์ เ ศรษฐกิจ โลกที่น่ าจะมีทิศ ทางการ
ปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
หอการค้าโพลชี้ ทีส่ ุดปี ใหม่ คนอยากถวายพระพรในหลวงราชินีแข็งแรง คาดเงินสะพัด 1.1 แสนล้าน
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจ ัย และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้า ไทย เผยผลสารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของ ผู้บ ริ โภค
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2557 ว่าจากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง 1,188
ตัวอย่างทั ่วประเทศ พบว่าประชาชนยังระมัดระวัง การใช้จ่ าย ไม่
ซื้อ สิน ค้า ฟุ ่ม เฟื อ ย ส่ ว นปี หน้ า ก็ค าดว่ า จะยัง ชะลอ ซึ่ง ท าให้
เศรษฐกิจในช่วงต้นปี หน้าขยายตัวได้ค่อนข้างต่า
ทัง้ นี้ ผ ลสารวจคาดว่า จะมีเ ม็ดเงินสะพัดในช่วงปี ร วม
111,757 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 โดยเฉลีย่ งบประมาณที่ใช้
ในช่วงปี นี้ต่ อคนอยู่ที่ 11,816 บาท แบ่ ง เป็ นการเลี้ยงสัง สรรค์
8,222 ล้านบาท ทาบุญ 8,957 ล้านบาท ซือ้ สินค้าอุป โภคบริโภค
12,840 ล้านบาท ซือ้ สินค้าฟุม่ เฟือย 739 ล้านบาท และซื้อสินค้า
คงทน 1,536 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ ป ระชาชนร้อยละ 60.3 จะ
เดินทางไปท่องเที่ยว ร้อยละ 39.7 จะอยู่บ้าน ส่วนสถานที่ที่จ ะ
เดินทางไป 3 ลาดับแรกคือทะเล ภูเ ขา และน้าตก นอกจากนี้ยงั
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งจะวางแผนการเดิน ทางไปท่ อ งเที่ย วคือ
เดินทางออกนอกพืน้ ที่ 29 ธันวาคม 2556 และกลับ 1 มกราคม
2557 ไปต่างจัง หวัดเฉลี่ย 4 วัน ไปเที่ยวเฉลี่ย 4-5 คนต่ อกลุ่ม
และยังเลือกเดินทางโดยรถยนต์ เ ป็ นส่วนใหญ่ โดยคาอวยพรที่
อยากอวยพรให้ประเทศ คือขอให้พระเจ้าอยู่หวั และพระราชินีทรง
มีพลานามัยแข็ง แรงร้อยละ 38.7 รองลงมาคือขอให้ค นไทยมี
ความสมานฉันท์ การเมืองมีเสถียรภาพสงบเรียบร้อย

พาณิ ชย์รบั ส่งออกข้าวหลุดเป้ าปัจจัยเสีย่ งรุมได้แค่ 6.6 ล้าน
ตัน
นายสุรศักดิ ์ เรียงเครือ อธิบ ดีกรมการค้าต่ างประเทศ
เปิ ดเผยว่ า การส่ ง ออกข้า วไทยในปี นี้ จ ะมีป ริ ม าณลดลงจาก
เป้ าหมายเดิมที่ต ัง้ ไว้ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 5.7 พันล้า นเหรีย ญ
สหรัฐฯ ขณะที่การส่ง ออกจริง คาดว่าจะทาได้เ พียงปริมาณ 6.6
ล้านตัน ลดลงในร้อยละ 3.9 จากปี 2555 และมีมูลค่า 4,4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.9 จากปี 2555
โดยการส่ ง ออกตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคม - 16 ธัน วาคม
2556 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 6.403 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.7 มูลค่า
4,208 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.4 ราคาเฉลีย่ ตันละ 657
เหรียญสหรัฐฯ ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2557 กรมการค้า
ต่างประเทศตัง้ เป้าไว้ที่ 8 ล้านตัน สูงขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 19.8
มูลค่า 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.4
อย่า งไรก็ต ามหลัง จากที่ร ัฐบาลได้มีป ระกาศยุบ สภา
ส่งผลให้การระบายผ่านรัฐต่อรัฐ (จีทจู ี) และการเปิ ดประมูลทั ่วไป
ต้อ งมีการชะลอการระบายข้า วไว้ก่ อ น ซึ่ง ย่ อมส่ ง ผลต่ อ การ
ส่งออกข้าวไทยในปี 2556 ซึง่ ในระหว่างช่วงเวลาดัง กล่าวคงต้อง
เร่งระบายข้าวในส่วนสัญญาเก่าก่อน ส่วนรอบใหม่จะต้องชะลอไว้
ก่อน ซึง่ จากสถานการณ์ที่เ กิดนัน้ ในป จั จุ บ ันส่ง ต่ อความเชื่อมั ่น
ของเกษตรกรที่เ ข้า โครงการรับ จ าน าในด้านการรับ เงิน จาก
โครงการ ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรหาช่องทางในการที่จ ะ
ระบายข้าว เพื่อจะเป็ นการเสริมสภาพคล่องในโครงการเพิ่มขึ้น
ต่อไป สาหรับเป้าหมายของการส่งออกในปี 2557 นัน้ อาจเผชิญ
กับปจั จัยเสี่ยงและสถานการณ์ทางการตลาดที่เ ปลี่ยนแปลงไป
ดัง นัน้ ควรมีการวางแผนเตรียมรับ มือ ป้ องกัน และแก้ไข หรื อ
หาทางออกหากต้องเผชิญกับปจั จัยเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
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คลังปลื้มจัดเก็บ 2 เดือนทะลุเป้ าหมืน่ ล้าน
กระทรวงการคลังแถลงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง เป็ นเดือนที่ 2 ของปี ง บประมาณ 2557
ใกล้เคียงกับเป้าหมาย เนื่องจากการการจัดเก็บ รายได้ที่เ กินเป้ า
ของทัง้ 3 กรมจัดเก็บ ภาษี ประกอบกับ การจัดเก็บ รายได้ของ
หน่วยอื่นและการนาส่งรายได้รฐั วิสาหกิจทีส่ งู กว่าประมาณการณ์
เป็ นผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 165.3
พันล้านบาท ต่ ากว่าประมาณการเล็กน้อยที่ 0.8 พันล้านบาท
หรือร้อยละ 0.5 (ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปี ทผี่ ่านมาร้อยละ 5.3)
อย่างไรก็ดใี นเดือนพฤศจิกายนมีภาษีทสี่ ามารถจัดเก็บ ได้ต่ ากว่า
ประมาณการที่สาคัญ ได้แก่ ภาษีเ งินได้นิติบุ คคลโดยส่วนหนึ่ง
เป็ นผลมาจากการใช้สทิ ธิย่นื ภาษีทางอินเตอร์เน็ตของภาษีเ งินได้
ผู้ประกอบการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด. 51) แต่จะเป็ นผลดี
ต่ อ การจัด เก็บ ภาษี ใ นเดือ นถัด ไป ภาษี ส รรพสามิต รถยนต์
เนื่องจากโครงการรถยนต์คนั แรกได้มีการใช้สิทธิส่วนใหญ่ ไปใน
ปี ง บประมาณที่ผ่ า นมา และภาษีน้ ามันที่ลดลงจากการขยาย
ระยะเวลาปรับ รถภาษีสรรพสามิต น้ามันดีเ ซล ส่ง ผลให้ร ายได้
สุทธิของรัฐบาล 2 เดือนแรกอยู่ที่ 343.9 พันล้านบาท สูง กว่ า
ประมาณการ 10.5 พันล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 (สูง กว่าเดือน
เดียวกันของปี ทแี่ ล้วร้อยละ 7.0) สืบ เนื่องจากภาษีสุร าที่เ พิ่มขึ้น
จากการปรับ โครงสร้างภาษีสรรพสามิต สุร า ภาษีเ งินได้บุ คคล
ธรรมดาทีจ่ ดั เก็บได้สงู กว่าประมาณสะท้อนให้เ ห็นถึง ฐานเงินได้
ของภาคเอกชนทีเ่ ติบโตได้ดี ประกอบกับรายได้ของหน่วยงานอื่น
และการนาส่ง รายได้และเงินป นั ผลของรัฐ วิสาหกิจ (การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้านครหลวง) ที่
ยังสูงกว่าประมาณการณ์
จากข้อ มูล การจัด เก็บ รายได้ข องรัฐ บาลจะเห็นได้ว่ า
แม้ว่าเศรษฐกิจ ของประเทศจะอยู่ในภาวะชะลอ แต่ การบริโภค
ภายในประเทศ รวมทัง้ การดาเนิ น งานที่มีป ระสิท ธิภ าพของ
หน่ วยงานภาครัฐ และรัฐ วิส าหกิจ ก็ย ัง เป็ นป จั จัย สนับ สนุ น ให้
เศรษฐกิจยังขยายตัวและสร้างรายได้ให้กบั ภาครัฐอย่างต่ อเนื่อง
ในขณะทีก่ ารขยายเวลามาตรการภาษีน้ามันดีเซลจะทาให้ร ายได้
รัฐบาลลดลงแต่จะช่วยลดต้นทุนให้กบั ผู้ประกอบซึง่ อาจจะทาให้มี
ความสามารถในการทากาไรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และนามาซึ่ง รายได้ทาง
ภาษี นิ ติ บุ ค คลที่เ พิ่ม ขึ้น นอกจากนี้ ภ าครัฐ เองก็ย ัง เดิน หน้ า
ตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีของธุ ร กิจ ต่ างๆ โรงเรียนกวดวิชา

โรงพยาบาลและผู้ป ระกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ พยาบาล
ธุรกิจประภัย หรือพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดนัด เพื่อขยายฐานของภาษี
ให้มากขึ้น และเพิ่มประสิท ธิ ภาพในการจัดเก็บ รายได้ภ าครัฐ
เนื่อ งจากที่ผ่ า นมาผู้ป ระกอบธุ ร กิจ เหล่ านี้ เ ป็ น กลุ่ มที่มีร ายได้
ค่อนข้างสูงและมีแหล่งทีม่ าขอรายได้หลากหลายช่องทาง แต่ บ าง
ธุรกิจได้รบั การยกเว้นภาษีจากสรรพากร ทังภาษี
้
เงินได้นิติบุ คคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึ่ง ยัง คงต้องรอ
ความชัดเจนหลังจากทีร่ ฐั บาลชุดใหม่เข้ามาดาเนินการ
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การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ เดือน พ.ย. 2555 – พ.ย. 2556 แยกตามหน่ วยงาน
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ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index สัป ดาห์น้ ี ลงแรง 44.01 จุด ซื้อ ขายเบาบาง
ต่อเนื อ่ งตลอดสัปดาห์มูลค่า 1.24 แสนล้านบาท
SET Index ณ.วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
1,298.71 จุด ปรับตัวลดลง 44,01 จุ ด เมื่อเทียบกับ ดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,342.72 ปรับตัวลดลงหลัง จากสัป ดาห์ที่ผ่ าน
มาที่ค่าดัชนีป รับ ตัวในทิศทางที่เ พิ่มขึ้น 1.59 จุ ด มูลค่าการซื้อ
ขายเบาบางต่ อเนื่อง โดยตลอดทัง้ สัป ดาห์มีมูลค่าการซื้อขาย
ทังสิ
้ น้ 123,552.37 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัป ดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 128,863.94 ล้านบาท โดย
มูลค่าการซือ้ ขายสะสม (วันที่ 1-27 ธันวาคม 2556) บัญชีสถาบัน
ในประเทศ และนักลงทุนทั ่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 16,931.08
และ26,333.05 ล้า นบาทตามล าดับ ในขณะที่บ ัญ ชีบ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่ างประเทศ ขายสุทธิ 2,679.75 และ
40,584.39 ล้านบาทตามลาดับ โดยตลาดหลักทรัพย์ในสัป ดาห์นี้
ภาพรวมยัง คงซึม ตัว ต่ อ เนื่ อ งและมูล ค่ า การซื้อ ขายเบาบาง
ต่อเนื่องจากสัป ดาห์ก่อนหน้า ทัง้ นี้เ ป็ นผลจากสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศทีย่ งั คงยืดเยือ้ ต่อเนื่อง ซึง่ การชุมนุมที่ยืดเยื้อ
ดังกล่าว ส่งผลให้นกั ลงทุนทังในและต่
้
างประเทศยัง คงชะลอการ
ลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ทางการเมืองดังกล่าวว่าจะคลี่คลายไป
ในทิศทางใด รวมถึงการทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มการ
ปรับลดหรือเลิกใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ (QE)
ในช่วงต้นปี ห น้า ส่ง ผลให้นักลงทุนต่ า งชาติมีการดึง เงินลงทุ น

กลับประเทศอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากนักลงทุนต่างประเทศ
ทีข่ ายสุทธิในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงทีผ่ ่านมา
ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื อ่ งจากปัจจัยทางการเมือ ง และการ
ปรับลด QE ของสหรัฐฯ คาดสัปดาห์ห น้ าค่าเงิ นบาทจะอยู่
ในช่วง 32.50-33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทในสัป ดาห์นี้ป รับ ตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ สัป ดาห์
ก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ 32.81
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ 0.89 เมื่อเทียบ
กับปลายสัปดาห์ก่อนทีอ่ ยู่ทรี่ ะดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยค่าเงินบาทในสัป ดาห์นี้ป รับ ตัว
อ่อ นค่ าอย่ า งต่ อ เนื่อ งจากแรงกดดันจากป จั จัย ทางการเมือ ง
รวมทังแนวโน้
้
มการปรับลดหรือเลิกใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ในต้นปี หน้า (2557) ส่ง ผลให้นักลงทุนต่ างชาติขาย
สุทธิในตลาดพันธบัตร พร้อมๆ กับขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทยอย่าง
ต่ อเนื่อง ทัง้ นี้สาหรับ ค่าเงินบาทในสัป ดาห์หน้า มีป จั จัยที่ควร
ติ ด ตามเพราะจะมี ผ ลต่ อการเปลี่ ย นแปลงค่ า เงิ น บาทคื อ
สถานการณ์การเมืองในประเทศ ส่วนตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ ฯ คือ ดัชนี ISM ภาคการผลิต ดัชนี ความเชื่อมั ่น
ผู้บริโภค ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนธันวาคม รายจ่ ายเพื่อการ
ก่อสร้างยอดทาสัญญาซือ้ บ้านทีร่ อปิ ดการขายเดือนพฤศจิกายน
ดัชนีราคาบ้านเดือนตุลาคม และจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
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รายสัป ดาห์ ดัง นั ้น ศู น ย์ พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ ร กิ จ
คาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (30 ธันวาคม 2556 – 3 มกราคม
2557 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50-33.00 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทองคาสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้น 9.50 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มกี ารปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 27 ธันวาคม 2556 อยู่ทรี่ ะดับ 1,211.40 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากราคาทองในช่วงต้นสัป ดาห์

(23 ธันวาคม 2556) ที่อยู่ที่ร ะดับ 1,201.90 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์ โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้ 9.50 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับ ตัว
เพิ่ม ขึ้น หลัง จากสัป ดาห์ที่ผ่ า นมาที่ร าคาทองคาปรับ ตัว ลดลง
30.40 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญีป่ นุ่ พ.ย. เพิม่ ขึ้น 0.2%
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.2 โดยเป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นเดือนที่
3 ติ ด ต่ อ กัน ซึ่ง ป จั จุ บ ัน การใช้จ่ า ยภาคครัว เรื อ นอยู่ที่ร ะดับ
279,546 เยน/ครัวเรือน และเมื่อแยกพิจ ารณาเป็ นรายกลุ่มจะ
พบว่ากลุ่มทีม่ กี ารใช้จ่ายปรับตัวเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่ จ ะเป็ นกลุ่มการ
ใช้จ่ายในภาคการขนส่งและการสื่อสารขยายตัวร้อยละ 1.2 และ
การใช้จ่ายในภาคอสัง หาริมทรัพย์ จากการปรับ ปรุ ง ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ขยายตัวร้อยละ 3.7 เป็ นตัน

สาหรับ สาเหตุ ที่ส่ง ผลให้การใช้จ่ ายภาคครัวเรือนของ
ญี่ปุ่นปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ นัน้ น่าจะเกิดจากการเร่งการใช้จ่ ายในช่วง
ทีใ่ กล้จะถึงกาหนดในการดาเนินมาตรการขึ้นภาษีการขายในปี
หน้า และคาดว่าในเดือนธันวาคมการใช้จ่ า ยภาคครัวเรื อนจะ
ยังคงมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นช่วงใกล้เ ทศกาล
เฉลิมฉลองต่างๆ เช่น คริสต์มาสและปี ใหม่ ซึ่ง ร้านค้าตลอดจน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างเร่งจัดโปรโมชั ่นในการกระตุ้นยอดขาย
รวมถึงจัดงานแสดงสินค้า รวมถึง เป็ นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการจับ จ่ ายใช้สอยในประเทศ

5

Weekly Review
เพิม่ มากขึน้ และเป็ นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทาง
หนึ่ง
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ที่มา: Bureau of Economic Analysis

GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 ครังสุ
้ ดท้ายปรับตัวเพิม่ ขึ้น 4.1%
กระทรวงพาณิ ช ย์ส หรัฐ ฯ แถลงผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ครัง้ สุดท้ายปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 4.1 ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น จากการคาดการณ์ ค รัง้ ที่แ ล้ว ที่ค าดว่ า จะ
ขยายตัวร้อยละ 3.6 ขยายตัวในระดับสูงทีส่ ุดนับตัง้ แต่แต่ไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2555
สาหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทีป่ รับตัวดีขึ้น
ในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ฯ ที่
มีแนวโน้มแข็งแกร่ ง เพิ่มขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับ กรรมการผู้จ ัดการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) นางคริสติน ลา
การ์ด ทีค่ าดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปี 2557 จะขยายตัว
ร้อยละ 2.6 ขณะทีป่ ี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะขยายตัว
เพียงร้อยละ 1.6
แต่ อ ย่ างไรก็ต ามคงต้ อ งติด ตามผลจากการปรับ ลด
วงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่มีแนวโน้มจะปรับ
ลดลงอี ก ในอนาคต หลัง จากที่ไ ด้มี ก ารปรั บ ลดไปเมื่อ ช่ ว ง
กลางเดือนธันวาคมจากเดือนละ 8.5 หมื่น ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ
เหลือเพียงเดือนละ 7.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

จีนประเมิน GDP 56 โต 7.6% สูงกว่าทีร่ ฐั บาลกาหนดไว้
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ซึง่ เป็ นองค์กรนา
ในการวางแผนเศรษฐกิจของจีน ได้รายงานสรุปต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมทีผ่ ่านมาว่า จากการประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนของในปี 2556 จะอยู่ทรี่ ้อยละ 7.6 เมื่อ
เทีย บกับ ช่ ว งเดีย วกัน ของปี ที่แล้ว ตัว เลขการประมาณการ
ดังกล่าวต่ากว่าปี ทแี่ ล้ว (ร้อยละ 7.7) แต่สงู กว่าเป้าหมายทีร่ ฐั บาล
กาหนดไว้ร้อยละ 7.5 จากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนทีผ่ ่านมา พบว่า
เศรษฐกิจ จีนมีการเติบ โตอยู่ในระดับ สูง จนทาให้จีนกลายเป็ น
ประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกในปจั จุบนั
ส าหรั บ ในปี 2556 ถื อ เป็ นปี ที่ส าคัญ ของการพัฒ นา
เศรษฐกิจของจีนเนื่องจากมีความท้าทายหลายประการ ทัง้ ความ
ไม่แน่นอนในการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ โลก การเปลี่ยนผู้นาของ
รัฐบาลจีน และการปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่เ น้นการ
เติบโตอย่างยั ่งยืน ทาให้ในช่วงครึ่งปี แรกเศรษฐกิจ จีนมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานว่า
GDP ไตรมาส 1/2556 ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ ช่วง
เดียวกันของปี ทแี่ ล้ว และไตรมาส 2/2556 ขยายตัวร้อยละ 7.5
อย่างไรก็ดเี ศรษฐกิจจีนเริ่มมีสญ
ั ญาณการฟื้นตัวทีด่ ขี นึ้ ในไตรมาส
3/2556 GDP ขยายตัวร้อยละ 7.8 จากการส่งออกที่เ ริ่มขยายตัว
ได้ดขี นึ้ และการบริโภคภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ทังนี
้ ้คาดว่า ในปี
2557 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจีนจะอยู่ใกล้เ คียงกับ ปี
2556 คือ ที่ร้อ ยละ 7.0 ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ของจีน (พ.ศ.2554-2558)
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สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ ามันดิ บดูไบสัปดาห์นี้ ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นต่ อเนื่อ ง
โดยได้รบั ปจั จัยสนับสนุนจากตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2556 ของ
สหรัฐฯ (ประกาศครัง้ สุดท้าย) ที่ขยายตัวดีเ กินคาดและขยายตัว
มากที่สุดในรอบสองปี ที่ร้อยละ 4.1 ส่ง ผลให้ความต้องการใช้
น้ามันขยายตัวมากเช่นกัน ประกอบกับ กองทุนการเงินระหว่ า
ประเทศ (IMF) ปรับ เพิ่ม คาดการณ์ก ารเติ บ โตของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในปี 2557 ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 นอกจากนี้ ราคา
น้ามันยังได้รบั แรงสนับสนุนจากสถานการณ์ความรุนแรงในซูดาน
ใต้ทรี่ ุนแรงเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ล่าสุดแหล่งขุดเจาะน้ามันในรัฐยูนิตี้ได้
หยุดทาการผลิตหลังมีการต่อสู่ระหว่างกลุ่มกบฏและรัฐบาล ส่งผล
ให้กาลังการผลิตน้ามันดิบในประเทศลดลง 45,000 บาร์เรลต่อวัน
ขณะทีป่ ญั หาความวุ่นวายในลิเบียยังคงดาเนินต่อไป
ราคาน้ามันดิบดูไบ
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ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 ธันวาคม 2556- 3 มกราคม 2557)
 การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็ นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ อนั มีพระมหากษัตริย์เป็ น ประมุข (กปปส.) และกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย
(คปท.) ทีต่ ่อต้านการรับสมัครรับเลือกตัง้ และมีการปะทะกับระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุ มและเจ้าหน้ าที่ รวมถึงการมีการ
กราดยิงการ์ด คปท. บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ทีอ่ าจเป็นชนวนให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่แกนนา
กปปส. ระบุหลังปีใหม่จะมีการดาเนินมาตรการกดดันรัฐบาลทีร่ นุ แรงเพิม่ มากขึน้
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน
ธันวาคม 2556
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