
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดต้ัง Thailand Future Fund ขนาด 1 แสนล้านบาท โดยในเบื้องต้นกระทรวงการคลังจะลงทุนใน
กองทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 1 หมื่นล้านบาท (โดยใช้เงินของกองทุนวายุภักษ์) และในอนาคตมีแผนที่จะน ากองทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงทุนได้ด้วย นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้กระทรวงการคลังขยาย
วงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพ่ิมอีก 5 หมื่นล้านบาท หลังจากวงเงินที่ได้เคยอนุมัติไปก่อน
หน้านี้ 1 แสนล้านบาทหมดลง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติด้วยเสียง 7 ต่อ 0 ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% โดย กนง. มองว่าอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ยังเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายการเงินจะยังผ่อนคลาย
ต่อเนื่อง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 สามารถจัดเก็บรายได้ได้ถึง 3.45 แสนล้านบาท สูงกว่า
เป้าท่ีต้ังไว้ 1.8% โดยยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 จะหดตัวลดลง 4.2% ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัว
อยู่ในช่วง 2.5-3.5% โดยปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้ภาคเกษตรกลับมาขยายตัว ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีม่ีแนวโน้มฟื้นตัว การกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนในภาคเกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่จะไม่รุนแรงเหมือนกับปี 2558 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วง 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 89.42 ลดลง 10.69% จากส ารวจคร้ังก่อน ซ่ึงอยู่ที่ 100.12 โดยในภาพรวมนั้นดัชนีใน
แต่ละกลุ่มนักลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยปัจจัยเชิงบวกที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากท่ีสุดในช่วง 3 เดือนข้างหน้า คือ เศรษฐกิจในประเทศ 
ส่วนปัจจัยเชิงลบที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากท่ีสุดในช่วง 3 เดือนข้างหน้า คือ สถานการณ์ในต่างประเทศ และเหตุการณ์ความไม่สงบ และความ
ไม่แน่นอนต่างๆ ค่าเงินบาทสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวในทิศทางที่อ่อนค่าโดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดย ณ สิ้นสัปดาห์ค่าเงินบาทปิดที่ 36.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อ
สัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ในช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย และปรับตัวอ่อนค่าลงภายหลังจากเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 
0.25% ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 
2558 ที่ระดับ 1,284.92 จุด เพ่ิมขึ้น 0.31% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ 
โดยได้รับแรงกดดันมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด การปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันดิบ และการประมูลคลื่นความถี่ 900MHz  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่14-18 ธันวาคม 2558 ปีที่ 4 ฉบับที ่181 ประจ าวันที ่21 ธันวาคม 2558 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ครม. มีมติให้จัดต้ัง Thailand Future Fund ขนาด 1 แสนล้านบาท และเห็นชอบให้กระทรวงการคลังขยายวงเงิน
สินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอีเพ่ิมเติมอกี 5 หมื่นล้านบาท 

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มมีตเิอกฉันทใ์ห้คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ี 1.50% 

 การจัดเก็บรายได้ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้ 1.8% 

 สศก. คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจะหดตัว 4.2% ในปี 2558 และจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% ในปี 2559 

 ค่าเงินบาทสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวในทิศทางท่ีอ่อนค่า โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ (ตาม
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด) และการปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก 

 ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET) ปิดที่ระดับ 1,284.92 จุด เพ่ิมขึ้น 0.31% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 
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เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน 
(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Funds Rate) อีก 0.25% มาอยู่ที่ 0.25-0.50% 
ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์กันไว้ โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 นอกจากนั้น Fed ยังส่งสัญญาณว่า
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อๆ ไปจะท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกันตัวบ่งช้ีทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ที่ประกาศในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมาต่างก็เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 2558 ได้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 
91.8 และนับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกัน ในขณะที่ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจ (LEI) เดือน พ.ย. 2558 ก็ได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 0.4% 
(โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 124.6) โดยได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น และตัวเลขการอนุญาตสร้างบ้านที่สดใส ส่วนตัวเลขยอดผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกในสัปดาห์ที่แล้วกไ็ด้ปรับตัวลงสู่ระดับ 271,000 ราย (หรือลดลง 11,000 ราย) ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต่ ากว่าระดับ
สูงสุดในรอบ 5 เดือน ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซนเดือน ต.ค. 2558 เพ่ิมขึ้น 
0.6% หลังจากลดลง 0.3% ในเดือน ก.ย. 2558 ตัวเลขการจ้างงานในไตรมาส 3 ของยูโรโซน และสหภาพยุโรป ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.3% และ 
0.4% เมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นว่าตลาดแรงงานของยุโรปเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวแล้ว นอกจากน้ันอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนในเดือน 
พ.ย. 2558 ก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากที่ขยายตัว 0.1% ในเดือน ต.ค. 2558 ส่วนอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปก็ได้เพ่ิมขึ้น 0.1% 
จากระดับ 0.0% ในเดือน ต.ค. 2558  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ของประเทศจีนเปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 6.2% ในเดือน พ.ย. 2558 ส่วนยอดค้าปลีก
เพ่ิมขึ้น 11.2% ในเดือน พ.ย. 2558 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนี้ ส่วนราคาน้ ามันดิบในรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน หลังจากปริมาณส ารองน้ ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อีก 4.8 ล้านบาร์เรล โดยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 490.9 ล้านบาร์เรล ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดของปีนี้ นอกจากนั้นสภาคองเกรสสหรัฐฯ ก็ได้เห็นพ้อง
ให้ยกเลิกค าสั่งห้ามส่งออกน้ ามันหลังจากมีการบังคับใช้มานาน 40 ปี ซึ่งก็จะมีผลท าให้อุปทานน้ ามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ในขณะที่ 
บริษัท มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบเบรนท์
ในปี 2559 สู่ระดับ 43 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมที่ระดับ 53 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) ในป ี2559 สู่ระดับ 40 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมที่ระดับ 48 ดอลลาร์/บาร์เรล 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Funds Rate) 0.25% 

 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซน/สหภาพยุโรปมีแนวโน้มดีขึ้นตามล าดับ 

 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกของประเทศจีนในเดือน พ.ย. 2558 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 ราคาน้ ามันดิบยังคงปรับตัวลดลงตามภาวะอุปทานส่วนเกินของน้ ามันดิบในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 ธันวาคม 2558)  

 การประกาศตัวเลขจีดีพีขั้นสุดท้ายช่วงไตรมาส 3/2558, ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บรโิภคช่วงท้ายเดือน ธ.ค. 2558 ยอดขายบ้านมือสอง
เดือน พ.ย. 2558 และยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ย. 2558 ของประเทศสหรัฐฯ 

 ผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกภายหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% 


