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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 82 ประจาวันที่ 27 มกราคม 2557






ช่วงวันที่ 20-24 มกราคม 2557

สวนกระแส! กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.25%
ม.หอการค้าไทย คาดตรุษจีนเงินสะพัด 4.7 หมื่นล้าน โต 5.9% คึกคักใกล้เคียงปีก่อน
เอกชนแย่งซื้อข้าวเอเฟตดันราคาขยับ
สศค. เผยไตรมาส 1 ปีงบ 57 รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลัง 4.96 แสนล้านบาท

 IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ 57 อยู่ที่ 2.8%

 ญี่ปุ่นตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวแตะ 20 ล้านคนภายในปี 2563
 IMF ปรับเพิ่มมุมมองเศรษฐกิจโลกครั้งแรกในรอบ 2 ปี
 เศรษฐกิจจีนปี 56 ขยายตัวต่าสุดในรอบ 14 ปี ที่ 7.7%
 Composite PMI ยูโรโซนเดือน ม.ค. 57 เพิ่มขึ้นสูงสุดรอบ 30 เดือน ค่าดัชนีฯ เท่ากับ 53.2
ภาวะเศรษฐกิจสาคัญในรอบสัปดาห์
สวนกระแส! กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.25%
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ตัดสินใจคงอัตรา
ดอกเบี้ ย นโยบายที่ ร้อ ยละ 2.25 ในการประชุ มรอบแรกของปี
2557 (วันที่ 22 มกราคม 2557) โดย กนง มีมติไม่เป็นเอกฉันท์
และค่อนข้างก้้ากึ่ง โดยมีมติ 4 ต่อ 3 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.25 โดย กนง. มีมุมมองต่อพัฒนาการของ
เศรษฐกิจไทยในลักษณะที่ระมัดระวังมากขึ้น แม้การส่งออกจะมี
แนวโน้มสดใสขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
ประเทศคู่ค้าส้าคัญของไทย แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังคงได้รับ
ผลกระทบจากความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ลดลงอันเกิดจากปัจจัย
ทางการเมืองซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยกนง. ได้ประเมินว่า
ปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่้ากว่าเดิมที่เคยคาดไว้ที่
ร้อ ยละ 4 ลงมาที่ ระดั บใกล้เ คี ยงกับ ร้ อยละ 3 และสุ ดท้ า ยอาจ
เป็นไปได้ที่จะต่้ากว่าร้อยละ 3 ถ้าสถานการณ์การเมืองยืดเยื้อ
หรื อ มี ค วามรุ น แรง ประกอบกั บ การส่ ง ออกชะลอลงกว่ า ที่
คาดการณ์ไว้ แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ภาคธุรกิจมีการฟื้นตัวเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลดี

ต่ อ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ไทยที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ ส่ ง ออกในหมวดของ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์มากขึ้น แต่ทั้งนี้
ต้องติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
จากการที่ กนง. ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ไว้ที่ร้อยละ 2.25 สะท้อนให้เห็นว่าพื้น
ฐานเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง รวมถึงเศรษฐกิจ
โลกที่จะฟื้นตัวดีขึ้น และการส่งออกไทยในช่วงไตรมาสแรกน่า
สามารถฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม กนง. มีมุมมองที่ระมัดระวังมาก
ขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทย โดยอัตราดอกเบี้ยใน
ระยะต่อไปจะต้ องค้านึงถึงตัว แปรหลายด้านทั้ งปัจจัย ทางด้า น
การเมือง การเผยแพร่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ตัวเลขการส่งออก
ของไทยปี 2556 การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
รวมถึงรายงานจีดีพี ไตรมาส 4/2556 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีน้าหนัก
ในการบ่งชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปที่ชัดเจนขึ้น โดย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงโดย กนง. อาจมีการปรับตัวลดลง
ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะเพื่อ
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รักษาเสถียรภาพและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
เป็นส้าคัญ เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบเศรษฐกิจไทย
เพิ่มมากขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มการขยายตัวในระดับที่
ต่้ากว่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้

ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จะ
มีเงินจากการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 47,744.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.9 จากตรุษจีนปีก่อนที่มีการใช้จ่าย 45,081.06 ล้านบาท ถือ
ว่าการใช้ จ่า ยตรุ ษจี นปี นี้คึ กคั กมากกว่า ปีก่ อนเล็ก น้อ ย เพราะ
ราคาสินค้าแพงขึ้น แต่ปริมาณการซื้อสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อน ทั้งนี้เมื่อแยกการใช้จ่าย พบว่า การใช้จ่ายในแต่ละรายการ
ของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุ
หลักที่ต้องมีมูลค่าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั้นมาจากการที่ราคาสินค้า
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

ม.หอการค้าไทย คาดตรุษจีนเงินสะพัด 4.7 หมื่นล้าน โต
5.9% คึกคักใกล้เคียงปีก่อน
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ้ า นวยการศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย เปิดเผยถึ งผลส้ ารวจพฤติ กรรมการใช้จ่า ยของ
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ขณะที่เมื่อถามถึงสถานการณ์การปิดกรุงเทพฯจะส่งผล
ต่อการใช้จ่ายตรุษจีนมากน้อยเพียงใด ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ
38.9 ระบุปานกลาง, ร้อยละ 24.1 ระบุมาก ส่วนร้อยละ 20.2 ระบุ
น้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบส่วนใหญ่ ระบุเป็นห่วงสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ และกังวลการปิดกรุงเทพฯมากที่สุด แต่เชื่อ
ว่าปัญหาการเมืองขณะนี้จะหนักน้อยกว่าปี 2553 พร้อมกับมองว่
บรรยากาศของไทยในปัจจุบันยังมืดมน/สับสน แต่สามารถหาทาง
ออกได้
สรุ ป โดยรวมจากผลการส้ า รวจตรุ ษ จี น ปี นี้ คึ ก คั ก
มากกว่าปีก่อนเล็กน้อย บรรยากาศการใช้จ่ายในต่างจังหวัดยัง

เหมือนปกติ ยกเว้นในกรุงเทพฯ ที่อาจไม่คึกคักโดดเด่นเมื่อเทียบ
กับปีก่อน เพราะมีการปิดกรุงเทพฯ แต่ยืนยันว่า ปัญหาการเมือง
ยั ง ไม่ ท้ า ร้ า ยการใช้ จ่ า ยของประชาชนมากเกิ น ไป และความ
เสียหายจากการปิดกรุงเทพฯจะอยู่ที่วันละ 700-1,000 ล้านบาท
ส่วนความเสียหายจากการท่องเที่ยวจะอยู่ที่อาทิตย์ละ 5,0007,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแม้มีการประกาศใช้พ .ร.ก.ฉุกเฉิน
แต่ ห ากสถานการณ์ ก ารเมื อ งยั ง ไม่ รุ น แรงกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ จะไม่
กระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้
ราวร้อยละ 3-4เช่นเดิม
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เอกชนแย่งซื้อข้าวเอเฟตดันราคาขยับ
กระทรวงได้เปิ ดระบายข้าวสต็อกรัฐบาล โดยประมู ล
ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) ซึ่งเป็นการระบายผ่าน
ตลาดเอเฟตเป็ นครั้ง ที่ 4 ซึ่ งเป็ นครั้ง แรกของปี นี้ ปริ มาณรวม
148,940.720 ตัน จาก 7 คลังใน 5 จังหวัด โดยเป็นข้าวขาว 5%
ปีการผลิต 2555/56 และปีการผลิตปี 2556/57 ซึ่งเป็นข้าวฤดูกาล
ใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างเปิดรับจ้าน้าปริมาณ 110,480.150 ตัน และ
ข้ า วหอมมะลิ 100% ชั้ น 2 ปี ก ารผลิ ต 2556/57 ปริ ม าณ
38,460.570 ตัน โดยพบว่ามีผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออก โรงสี และ
ผู้ผลิตข้าวถุงให้ความสนใจลงทะเบียนรวม 27 ราย และมีผู้ยื่น
ซองประมูลและผ่านการตรวจสอบเอกสารและมีครบถ้วน 19 ราย
เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้าที่มีผู้ยื่นซองประมูลเพียง 8 ราย
นายยรรยง พวงราช รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
พาณิชย์ กล่าวว่านอกจากจะมีผู้เข้าร่วมประมูลมากขึ้นและท้าให้
มีความคึกคักแล้ว ยังมีการเสนอราคาดีขึ้นด้วย ท้าให้คาดว่าจะ
สามารถขายข้าวได้หมด แต่จะต้องมีการไปพิจารณาอีกครั้งก่อน
และจากความต้องการซื้อข้าวที่มากขึ้นนี้ ท้าให้เอกชนเรียกร้องให้
เปิดประมูลเร็ วขึ้น เป็นเดือนละ 2 ครั้ง จากเดิมเดือนละ 1 ครั้ง
โดยอย่างเร็วที่สุดจะเปิดประมูลได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าประมาณ
1.5 แสนตั น จากกรอบที่ ค ณะกรรมการนโยบายข้ า วแห่ ง ชาติ
(กขช.) ให้ไว้ส้าหรับการระบายข้าวผ่านเอเฟต 5 แสนถึง 1 ล้าน
ตัน
จากการด้ า เนิ น การเปิ ด ระบายข้ า วสต็ อ กรั ฐ บาลนั้ น
ส่งผลท้าให้ตลาดของผู้ค้าข้าวเกิดความคึกคักมากขึ้น อีกทั้งราคา
ประมูลปรับเพิ่มขึ้นจากการประมูลครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจาก
รัฐบาลได้เอาข้าวใหม่เข้ามาให้เลือกประมูล ประกอบกับ รัฐบาลมี
การรั บ ประกั น ปริ ม าณและคุ ณ ภาพข้ า ว นอกจากนี้ แ ล้ ว
ผูป้ ระกอบการต่างๆ เห็นว่าการด้าเนินการประมูลมีความโปร่งใส
จึงได้เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหากกระทรวงพาณิชย์
สามารถด้าเนินการเปิดประมูลข้าวได้ 2 ครั้งต่อเดือน น่าจะเกิด
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ค้ า ข้ า ว ในการจั ด จ้ า หน่ า ยในประเทศและ
ต่างประเทศต่อไป พร้อมทั้งสามารถน้าเงินที่ได้จากการประมูลมา
จ่ายคืนให้แก่เกษตรกรในโครงการรับจ้าน้าข้าว ซึ่งจะช่วยบรรเทา
ความกังวลของเกษตรกรที่จะไม่ได้รับเงินค่าจ้าน้าข้าวต่อไป

สศค.เผยไตรมาส 1 ปีงบ 57 รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลัง 4.96
แสนล้านบาท
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจ
การคลั ง (สศค.) แถลงข่ า วฐานะการคลั ง ของรั ฐ บาลในเดื อ น
ธันวาคม 2556 ว่ารัฐบาลมีรายได้น้าส่งคลัง 164,289 ล้านบาท
โดยต่้ากว่าเดือนเดียวกันปีงบ 2556 จ้านวน 19,890 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.8 เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการน้าส่งรายได้จาก
การประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz จ้านวน 20,843
ล้ า นบาท ท้ า ให้ ไ ตรมาสแรกปี ง บประมาณ 2557 (ตุ ล าคมธันวาคม 2556) ว่ารัฐบาลมีรายได้น้าส่งคลัง 496,246 ล้านบาท
โดยต่้ากว่าปีงบ 2556 จ้านวน 5,733 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1
ในขณะที่ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในเดื อ นธั น วาคม
2556 มีจ้านวนทั้งสิ้น 316,982 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่
ผ่านมา 143,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.2 ท้าให้ดุลงบประมาณ
ขาดดุล 152,693 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณที่
เกินดุลอีก 20,722 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดหลังกู้
ชดเชยการขาดดุ ล รวม 85,677 ล้ า นบาท ท้ า ให้ ไ ตรมาสแรก
ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556) มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ้ า นวนทั้ ง สิ้ น 831,058 ล้ า นบาท สู ง กว่ า เดื อ น
เดี ย วกั น ปี ที่ แ ล้ ว 45,145 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 5.7 ท้ า ให้ ดุ ล
งบประมาณขาดดุล 334,812 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับดุลนอก
งบประมาณที่ขาดดุลจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง และรายรับจาก
การชดใช้เงินคงคลังด้วยการกู้เงินจ้านวน 7,674 ล้านบาท โดย
รัฐบาลได้มี การกู้ เงิน เพื่ อชดเชยการขาดดุล 63,294 ล้ านบาท
เพื่อการบริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ส่งผล
ให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดหลังกู้ ชดเชยการขาดดุลรวม 279,192
ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลมี
เงินคงคลังอยู่ที่ 324,732 ล้านบาท โดยทางกระทรวงคลังเห็นว่า
จากการด้าเนินนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมา ส่งผล
ให้อัตราเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 สูงกว่า
เป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประกอบกับฐานะการคลังที่อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง จะเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่สนับสนุน ให้กระทรวงการคลังสามารถด้าเนินนโยบาย
การคลังแบบขาดดุลเพื่อสนับสนุนการขยาย ตัวของเศรษฐกิจ
ไทยได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะความอ่อนไหวด้านการเมืองที่มีผล
ต่อเศรษฐกิจไทย
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าในช่ว งไตรมาสแรก
ของปี งบประมาณ 2557 ภาวะเศรษฐกิจ ของไทยจะยังคงต้อ ง
เผชิญหน้ากับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ ความกังวลเกี่ยวกับ สถาน
กาณณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ตลอดจนความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ทางการเมืองไทยในอนาคต ความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ไ ม่ แ น่ น อนของการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก
สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศที่ยังคงซบเซา ซึ่งล้วน
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน นักลงทุน ตลอดจน
นักท่องเที่ยวต่อการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุน แต่ยังมีปัจจัย
บวกที่ยังสนับสนุนให้เศรษฐกิจประเทศยังขยายตัวได้ อาทิ การ
ด้าเนินนโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ การมี

มาตรการทางภาษีช่วยเหลือผู้ประกอบการ (การขยายเวลาปรับ
ลดภาษี ส รรพสามิ ต น้ า มั น ดี เ ซล) การจ่ า ยเงิ น โบนั ส ให้ กั บ
ข้าราชการ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศด้านการบริโภคและการลงทุน
ของประเทศเพิ่มมากขึ้ น แต่อย่างไรก็ตามส้าหรับภาพรวมของ
ฐานะการคลังของภาครัฐในปีงบประมาณ 2557 นั้น ภาครัฐเองก็
ยังมีคงต้องเผชิญหน้ากับปัญหารุมเร้าต่างๆ ที่อาจจะกระทบต่อ
การจั ด เก็ บ รายได้ ที่ ลดลง รวมทั้ ง ภาระงบประมาณรายจ่ า ยที่
ผูกพันจากการด้าเนินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในช่วงที่
ผ่านมานัน้ ก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างมากทั้งจากการจ่ายคืนภาษีรถยนต์
คันแรก การจ่ายคืนเงินแก่ชาวนาในโครงการรับจ้าน้าข้าว

ดุลเงินสดงบประมาณรัฐบาล ธ.ค. 55 – ธ.ค. 56
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การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 19.22 จุด มูลค่าซื้อขายตลอด
สัปดาห์ 1.49 แสนล้านบาท
SET Index ณ.วันที่ 24 มกราคม 2557 ปิดที่ระดับ
1,314.63 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.22 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้น
สัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,295.41 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 39.96 จุด
มูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งสัปดาห์ไม่คึกคักมากนัก โดยมีมูลค่า
การซื้อขายทั้งสิ้น 148,765.19 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อ
ขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 171,371.32 ล้าน
บาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-24 มกราคม 2557)
บัญชีสถาบันในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ
1,257.23 และ495.50 ล้ า นบาทตามล้ า ดั บ ในขณะที่ นั ก ลงทุ น
ต่างประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 734.31
และ1,018.42 ล้านบาทตามล้าดับ โดยตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์
นี้ ภ าพรวมนั ก ลงทุ น ยั ง คงมี ค วามกั ง วลต่ อ สถานการณ์ ท าง
การเมืองในประเทศที่ยังคงยื ดเยื้อต่อเนื่อง และเริ่มมีการสร้าง
สถานการณ์จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเหตุ
น้าไปสู่ความสูญเสียและการยกระดับการชุมนุมที่มีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นได้ รวมถึงความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2557 ว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนยังคงชะลอการลงทุน
เพื่ อ รอดู ส ถานการณ์ ว่ า จะเป็ น ไปในทิ ศ ทางใดส่ ง ผลให้
สถานการณ์ด้านการลงทุนในระยะนี้ไม่คึกคักมากนัก

ค่าเงินบาทยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบเนื่องจากยังไม่มีปัจจัย
ใหม่ เ ข้ า มาในตลาด คาดสั ป ดาห์ ห น้ า ค่ า เงิ น บาทจะอยู่
ในช่วง 32.50-33.00บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยจาก
สัปดาห์ก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดย ณ วันที่
24 มกราคม 2557 ปิด ที่ร ะดั บ 32.86 บาทต่อ ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ 0.32 เมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่
อยู่ที่ระดับ 32.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 17 มกราคม
2557 โดยค่ า เงิ นบาทในสัป ดาห์ นี้แ กว่ง ตัว ขึ้ นลงในช่ว งแคบๆ
เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ใดๆ เข้ามาในตลาด ท้าให้นักลงทุน
ยั ง คงท้ า การซื้ อ ขายตามความต้ อ งการของตลาดเท่ า นั้ น แต่
อย่างไรก็ดีปัจจัยที่ยังคงต้องจับตามองก็คือการเมืองในประเทศที่
ต้องเฝ้าดูว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เพราะจะส่งผลต่อค่าเงินบาท
โดยตรงจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และ
ตัวเลขส้าคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งในส่วนของยอดสั่งซื้อ
สิ น ค้ า คงทน ยอดท้ า สั ญ ญาซื้ อ บ้ า นที่ ร อปิ ด การขายรวมถึ ง
จ้านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดังนั้นศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (27–31 มกราคา
2557 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50-33.00 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทองคาสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.40 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์
ราคาทองค้าในสัปดาห์นี้มีการปรับตั วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
โดยราคาทองค้า ณ.วันที่ 24 มกราคม 2557 อยู่ที่ระดับ 1,259.50
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัว เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้น

สัปดาห์ (20 มกราคม 2557) ที่อยู่ที่ระดับ 1,256.10 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.40 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองค้า
ปรับตัวลดลง 10.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์
IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ 57 อยู่ที่ 2.8%
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF) ปรั บ ประเมิ น
เศรษฐกิจสหรัฐฯในปี 2557 จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อยู่ที่ร้อยละ
2.8 จากที่เคยประเมินไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าจะขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.6 สาเหตุเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯปรับตัว
ในทิศทางบวกทั้งตัวเลขการขาดดุลการค้าที่ลดลงต่้าที่สุดในรอบ
4 ปีอัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.0 และคาดว่าจะลดลง
เหลื อ ร้ อ ยละ 6.3-6.6 ในปี 2557 รวมถึ ง การมี สั ญ ญาณการ
ประนี ป ระนอมกั น ของสภาคองเกรสในการเห็ น ชอบร่ า ง
งบประมาณปี 2557 มูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้
ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะต้องหยุดท้างาน เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้น
ในเดือนตุลาคม 2556 หมดไป แต่ยังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ
การปรับลดวงเงิน QE ที่นายเบนนันเก้ ได้ออกมาให้ความเห็นว่า
จะลด QE ลงตามรายงานเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะลดลงในการประชุม
แต่ละครั้ง (8 ครั้งในปีนี้) รวมถึงการพิจารณาปรับเพิ่มเพดานหนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้มี นายจาคอบ ลิว ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้

เรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐ ฯ อนุมัติการปรับเพิ่มเพดานหนี้ (Debt
Ceiling) ก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 หรืออย่างช้าไม่เกินสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อป้องกันปัญหาเงินขาดมือซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ
มี ภ าระที่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น จ้ า นวนมากโดยเฉพาะการจ่ า ยเงิ น คื น
ลดหย่ อ นภาษี ข องประชาชน แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามคาดว่ า รั ฐ บาล
สหรัฐฯ จะสามารถขจัดปัญหาและสามารถตกลงการเพิ่มเพดาน
หนี้ได้ในท้ายที่สุดเหมือนทีผ่ ่านมา
ญี่ปุ่นตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวแตะ 20 ล้านคนภายในปี 2563
นายกรั ฐ มนตรี ชิ น โซ อาเบะ ตั้ ง เป้ า เพิ่ ม จ้ า นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ให้ถึง 20 ล้านคน
ภายในปี 2563 โดยในปี 2556 มีจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เข้ามาท่องเที่ย วประมาณ 10,363,900 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 8,368,100 คน ซึ่งประเทศที่มา
ท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ 1 คือ เกาหลีใต้ จ้านวน 2,456,100 คน
อันดับที่ 2 คือ ไต้หวัน จ้านวน 2,210,800 คน และอันดับที่ 3 คือ
จีน จ้า นวน 1,914,500 คน ส่ วนประเทศไทยอยู่ ใ นอั น ดับ ที่ 6
7
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จ้ า นวน 459,600 คน ส้ า หรั บ สาเหตุ ที่ จ้ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น น่ า จะเกิ ด จากค่ า เงิ น เยนที่ อ่ อ นค่ า ลงรวมถึ ง
มาตรการผ่ อ นปรนในการที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประเทศแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต้องท้าวิซ่าในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ส้าหรับแนวโน้มในอนาคตคาดว่าจ้านวนนักท่องเที่ยว
ต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข้ า ญี่ ปุ่ น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่างๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่น รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพในกีฬาโอลิมปิก
ในปี 2563 น่ า จะส่ ง ผลให้ จ้ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม ทางเข้ า ไป
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถดถอยในปีนี้ โดยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 1.4 ในปี
หน้า แต่การฟื้นตัวอาจไม่สม่้าเสมอเนื่องจากหลายประเทศอย่าง
กรีซ สเปน ไซปรัส อิ ตาลี และโปรตุเ กสยัง คงเผชิญกับ ปัญหา
ทางการเงิน ส้าหรับ เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5
ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2556 ที่ร้อยละ 7.7 ขณะที่ เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นคาดว่าจะขยายตัว ได้ร้อยละ 1.7 และจะชะลอตัวลงเหลือ
ร้อยละ 1.0 ในปี 2558 นอกจากนี้ IMF ยังคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะ
ค่อยๆ ฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราการขยายตัวในปี 2558 น่าจะอยู่ ที่
ร้อยละ 3.9 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2557 อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกจะเพิ่มขึ้นจากปี 2556 แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังคง
มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องการว่างงาน และปัญหาเงินฝืด
จากการปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF ครั้ง
แรกในรอบเกือบ 2 ปี แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมี
สัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ อ ย่ า งสหรั ฐ ฯ สหภาพยุ โ รป และญี่ ปุ่ น
ในขณะที่ จี น และภู มิ ภ าคอาเซี ย นเศรษฐกิ จ ในภาพรวมน่ า จะ
สามารถขยายตั ว ได้ ใ นระดั บ สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2558
น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
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ที่มา: Japan National Tourist Organization (JNTO)

IMF ปรับเพิ่มมุมมองเศรษฐกิจโลกครั้งแรกในรอบ 2 ปี
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ
3.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนตุลาคมปี
ก่อนที่ร้อยละ 3.6 หลังเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 3.0 ในปี
2556 (ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกในรอบเกื อ บสองปี ที่ IMF ปรั บ เพิ่ ม
คาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลก) ส้ า หรั บ การปรั บ เพิ่ ม คาดการณ์
เศรษฐกิ จ โลกในครั้ ง นี้ เ ป็ น ผลมาจากการฟื้ น ตั ว ของประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร โดย
IMF คาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8
เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนและเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ร้อย
ละ 1.9 ด้านเศรษฐกิจ ยูโ รโซน IMF คาดว่ าจะพ้น จากภาวะ
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ที่มา: IMF, มกราคม 2556

เศรษฐกิจจีนปี 56 ขยายตัวต่าสุดในรอบ 14 ปี ที่ 7.7%
เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ของจีน หรือ NBS รายงานว่า เศรษฐกิจจีน ไตรมาส 4 ปี 2556
ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2556 ที่ ขยายตัว ร้อ ยละ 7.8 ส่ง ผลให้
ตลอดทั้งปี 2556 เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 7.7 ถือเป็นอัตรา
การขยายตั ว ที่ น้ อ ยที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2542 แต่ ยั ง คงสู ง กว่ า
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เป้าหมายที่รัฐบาลจีนก้าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นผลมาจาก
ส้าหรับในปีนี้คาดว่ารัฐบาลจีนจะให้ความส้าคัญกับการ
การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้การเติบโตมีความสมดุลมากขึ้น
เดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นโดยให้ความส้าคัญกับ
จากตัวเลขจีดีพีในอดีตที่ผ่านมา พบว่า จีดีพีของจีนมีการ
คุ ณ ภาพการพั ฒ นามากกว่ า ตั ว เลขการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ขยายตั ว มากกว่ า ร้ อ ยละ 10.0 ขึ้ น ไปแต่ใ นระยะหลั ง มานี้ ก าร
อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจีนจะยังไม่เปิดเผยเป้าหมายของอัตรา
เติบโตลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 10.0 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ แต่คาดว่าอัตราการเติบโต
เศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลกยังคงชะลอตัว อย่างก็
ทางเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือที่ร้อยละ 7.0
ตามปี 2556 ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจของจีนได้ก้าวผ่านปัจจัยท้าทาย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของจีน
หลายประการ ทั้งความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
(พ.ศ.2554-2558) โดยประเด็นที่น่าจับตามองส้าหรับเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และการเปลี่ยน
จีนในปีนี้คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ระบบการเงินของจีน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้น้ารุ่นที่
และราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
5 ได้ แ ก่ ประธานาธิ บ ดี สี จิ้ น ผิ ง (Xi
Jingping)
และ
นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง (Li Keqiang)
China’s Real GDP Growth
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จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าดัชนี Composite PMI เริ่มมี
Composite PMI ยูโรโซนเดือน ม.ค. 57 เพิ่มขึ้นสูงสุดรอบ
การขยายตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม (50.5) และขยายตัวมากขึ้นใน
30 เดือน ค่าดัชนีฯ เท่ากับ 53.2
เดื อนมกราคม 2557 (53.2) ถือ เป็น การขยายตัว ต่อ เนื่อ งเจ็ ด
Market Economics รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
เดือนติดต่อกัน ส้าหรับค่าดัชนี Composite PMI ที่เพิ่มขึ้นเป็นผล
รวมภาคบริ ก ารและภาคการผลิ ต (Markit
Composite
มาจากปรับตัวดีขึ้นทั้งของภาคการผลิตและบริการ โดยดัชนี PMI
Purchasing Managers’ Index: Composite PMI) เบื้องต้นของยู
ภาคการผลิ ตปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 53.9 สูง สุดในรอบ 32 เดือ น
โรโซนในเดือนมกราคม 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.2
ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ระดับ 51.9 เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ
เพิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ 52.1 ในเดื อ นธั น วาคม 2556 โดยค่ า ดั ช นี
4 เดื อน ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ นว่ าการฟื้น ตั วของเศรษฐกิจ ยูโ รโซน
Composite PMI เดือนมกราคม 2557 ถือเป็นระดับที่สูงในรอบ
ก้าลังแข็งแกร่งขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจยูโ รโซนและ
30 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
เศรษฐกิจโลก
คาดการณ์ไว้
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ รวม (PMI) ของยูโรโซน
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ที่มา: Marki

ครั้งแรกของความต้องการใช้น้ามันในรอบ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตาม
จีดีพีไตรมาส 4/2556 ของจีนที่ชะลอตัวลงที่ร้อยละ 7.7 และการ
ระงับมาตรการคว่้าบาตรต่ออิหร่านของกลุ่มประเทศมหาอ้านาจ
ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย จีน และ
อียู ถือเป็นปัจจัยกดดันราคาน้้ามันในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่าง 20-24 มกราคม 2557

สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ามันดิบดูไ บในสัปดาห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอด
ทั้งสัปดาห์ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอากาศที่หนาวเย็นมาก
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ท้าให้ความต้องการใช้น้ามัน
เพื่อท้าความร้อนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เป็นร้อยละ 3.7 เพิ่มขึ้น
จากการคาดการณ์ครั้งก่อนร้อยละ 0.1 พร้อมคาดว่าในปี 2558
เศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น โดยอัตราการขยายตัวจะอยู่ที่
ร้อยละ 3.9 นอกจากนี้ราคาน้้ามันยังได้รับแรงสนับสนุนจากการที่
IEA ปรับเพิ่มตัวเลขความต้องการใช้น้ามันของโลกในปีนี้ โดยใน
ปีนี้ IEA คาดว่าความต้องการใช้น้ามันจะเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน มาอยู่ที่ 92.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัว
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22 Jan
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Dubai 103.08
($/bbl)
ที่มา: ไทยออยล์

103.54

103.72

104.44
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-
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103.70

Weekly Review
ราคาน้ามันดิบดูไบ

US Dollares per Barrel
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100
95
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ที่มา: ไทยออยล์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27- 31 มกราคม 2557)
 สถานการณ์การชุมนุมปิดกรุงเทพฯ ว่าจะยืดเยื้อและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทยประจาเดือนธันวาคม 2556
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