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Weekly Review 

 

 

 

สศค. คาดจีดีพีไตรมาส2/55 อาจโตไม่ถึงรอ้ยละ 3.00 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงักล่ำวประมำณกำรอัตรำกำร
ขยำยตวัของเศรษฐกจิไทยในไตรมำส 2/55 โตไม่ถึงร้อยละ 3 ต ่ำ
กว่ำคำดกำรณ์ก่อนหน้ำน้ีที่คำดว่ำจะโตร้อยละ 3 อนัเป็นผลมำ
จำกปญัหำเศรษฐกจิยุโรปเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย โดย
สะทอ้นจำกมลูค่ำกำรส่งออกทีห่ดตวัในเดือนมิ.ย.ที่หดตัวถึงร้อย
ละ 4.2 โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยงักลุ่มสหภำพยุโรปติดลบสูงถึง
ร้อยละ 17.6 ซึง่เป็นปจัจยัส ำคญัทีส่่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิต
ของไทย โดยสะทอ้นไดจ้ำกดชันีผลผลติอุตสำหกรรมที่ติดลบถึง
ร้อยละ 9.5  เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้อตัรำ
กำรใชก้ ำลงักำรผลติลดลงมำอยู่ทีร่้อยละ 72.4 จำกร้อยละ 74.3 
ในเดอืนก่อน ตำมกำรลดลงของกำรผลิตในอุตสำหกรรมที่เน้น
ผลติเพื่อกำรส่งออก โดยเฉพำะกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์ หลอด

อเิลก็ทรอนิกส ์และส่วนประกอบ อย่ำงไรก็ตำมยงัม ัน่ใจว่ำทัง้ปี 
2555 จีดพียีงัโตไดร้้อยละ 5.7 ตำมเป้ำ โดยได้แรงหนุนจำกกำร
ขยำยตวัของกำรบริโภค และกำรลงทุน ภำยในประเทศ อีกทัง้
ยงัคงมปีจัจยับวกกำรใชจ่้ำยภำครฐับำลทีเ่ร่งเบิกจ่ำย เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกจิ ซึง่จะกระตุ้นใหเ้ศรษฐกิจในประเทศยงัคงขยำยตัวได้
ต่อไป ตลอดจนแรงกดดนัของเงินเฟ้อที่ลดลง และรำคำน ้ำมนัที่
ลดลงจะเป็นปจัจยับวกต่อเศรษฐกจิไทยในช่วงครึ่งหลงัของปีดว้ย 

ในช่วงครึ่งปีหลงัปจัจยัทีจ่ะต้องจบัตำมมองยงัคงมุ่งไปทีภ่ำวะ
เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศต่ำงๆ ทีย่งัสะทอ้นใหเ้หน็ถึงกำรชะลอ
ตวัของภำวะเศรษฐกจิทัง้ในส่วนของปญัหำเศรษฐกิจในสหภำพ
ยุโรป เศรษฐกิจจีนที่ขยำยตัวในระดบัที่ต ่ำสุดในรอบ 3 ปี และ
เศรษฐกจิอนิเดยีทีข่ำดเสถียรภำพเน่ืองมำจำกอตัรำเงินเฟ้อที่อยู่
ในระดบัสงู แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรด ำเนินนโยบำยกำรคลงัโดยกำร

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 สศค. คำดจดีพีไีตรมำส 2 อำจโตไมถ่งึรอ้ยละ 3.00 
 ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยดัชนีควำมเชื่อมัน่ผู้บรโิภคเดือน

กรกฎำคมลดลงเลก็น้อย  
 ธปท.เผยสง่ออกมถิุนำยน 55 หดตวัจำกวกิฤตยิุโรป 
 ศนูย์ศกึษำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย คำดสง่ออกปีนี้โตแคร่อ้ยละ 5.8 
 พำณิชย์เผยเงนิเฟ้อกรกฎำคมสงูขึน้รอ้ยละ 2.73 ยงัคมุอยู่  
 5 เดอืนแรกสนิคำ้เกษตรไทยเกนิดุลในอำเซยีนกระฉูด 9 หมืน่ล้ำน 
 คำ่เงนิทำ้ยสปัดำหอ์อ่นคำ่ลงหลงัผดิหวงั FED และ ECB คำดสปัดำหห์น้ำคำ่เงนิบำทจะอยู่ในช่วง 31.60-

31.95 บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 
 เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไตรมำส 2 ขยำยตวัเพยีงรอ้ยละ 1.5  
 อตุสำหกรรมยำนยนต์ญี่ปุ่นฟ้ืนตวัเตม็ทีย่อดขำยรถยนต์ใหมเ่ดอืนกรกฎำคมขยำยตวัรอ้ยละ 36.1   

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวนัท่ี 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2555 ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 ประจ าวันท่ี 6 ส.ค. 55 
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เร่งรดักำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย เพื่อกระตุน้
ใหเ้ศรษฐกจิในประเทศยงัคงขยำยตวัต่อเน่ือง ขณะที่กำรบริโภค 
กำรลงทุนภำคเอกชนยงัขยำยตวัไดด้แีละเสถียรภำพเศรษฐกิจยงั
แขง็แกร่ง ตลอดจนแรงกดดนัของเงินเฟ้อและรำคำน ้ำมนัที่ลดลง 
ซึง่หำกเศรษฐกจิปีน้ีเติบโตไดต้ำมเป้ำหมำยเศรษฐกิจครึ่งปีหลงั
เร่งตวัมำก โดยไตรมำสที ่4 คำดว่ำกำรขยำยตัวจะเป็นเลขสอง
หลกั ส่วนหน่ึงมำจำกผลของกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิและปจัจยั
ฐำนต ่ำจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เผยดชันีความเชือ่มัน่
ผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมลดลงเลก็น้อย 

ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทย เปิดเผยถึงดชันีควำมเชื่อม ัน่ผู้บริโภคในเดือนกรกฎำคม 
2555 ว่ำดชันีควำมเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที ่
68.2 ลดลงเล็กน้อยจำกเดือนมิถุนำยนซึ่งอยู่ที่ 68.5 ในขณะที่
ดชันีควำมเชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกำสกำรหำงำนท ำอยู่ที่ 69.3 ลดลง
จำกเดอืนมถุินำยนซึง่อยู่ที่ 69.6 และดชันีควำมเชื่อม ัน่เกี่ยวกบั
รำยไดใ้นอนำคตอยู่ที ่96.8 ลดลงจำกเดอืนมถุินำยนซึง่อยู่ที ่97.8 
กำรปรบัตวัลดลงของดชันีทุกตวัเป็นผลมำจำกปญัหำกำรเมืองใน
ควำมไม่สอดคล้องกนัเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ พ .ร.บ.
ปรองดองแห่งชำติ ควำมกงัวลเกี่ยวกบักำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
โลกทีย่งัไม่แน่นอน และผู้บริโภคยงักงัวลต่อปญัหำค่ำครองชีพ
และรำคำสนิคำ้ทีย่งัอยู่ในระดบัสูงซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำร
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย 

จำกปจัจยัลบต่อเศรษฐกจิไทยดงักล่ำวรฐับำลควรเร่งอดัฉดีงบ
ลงทุนหรืองบประมำณกระตุ้นเศรษฐกจิอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้น
กำรใชจ่้ำยและก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรสร้ำงเสถียรภำพและ
กำรปรองดองทำงกำรเมือง กำรเร่งบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อม ัน่ต่อประชำชนและภำคธุรกจิ กำรดแูลรำคำสนิคำ้ และ
ค่ำครองชพีอย่ำงต่อเน่ือง กำรควบคุมสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงใน
ภำคใต้ และกำรหำมำตรกำรรบัมอืผลกระทบจำกวกิฤตเศรษฐกิจ
โลกเพื่อทีจ่ะสำมำรถกระตุ้นเศรษฐกจิไทยใหส้ำมำรถขยำยตัวได้
ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้

 
 

ธปท.เผยส่งออกมิถนุายน 55 หดตวัจากวิกฤติยโุรป 

ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยนโยบำยเศรษฐกิจกำรเงิน ธนำคำร
แห่งประเทศไทย เปิดเผยภำวะเศรษฐกจิในเดอืนมถุินำยน 2555 
ว่ำ ปญัหำวิกฤตหน้ีในกลุ่มประเทศยูโรปส่งผลกระทบต่อกำร
ส่งออกสินค้ำชดัเจนขึ้น ส่งผลให้กำรส่งออกหดตัวร้อยละ 4.3 
จำกระยะเดยีวกนัปีก่อน ตำมกำรส่งออกหมวดอุตสำหกรรมที่หด
ตวัในเกอืบทุกกลุ่มสนิคำ้และเกอืบทุกตลำด ส่วนหน่ึงจำกอุปสงค์
ของตลำดโลกที่ชะลอลง โดยเฉพำะกำรส่งออกเครื่องใช้ไฟ้ฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลำสติก ขณะที่กำร
ส่งออกสนิคำ้เกษตรหดตวัต่อเน่ืองจำกปริมำณกำรส่งออกข้ำวที่
ลดลงเน่ืองจำกรำคำสูงกว่ำประเทศคู่แข่ง และรำคำยำงพำรำที่
ลดลงจำกกำรชะลอกำรสัง่ซื้อของจีนตำมกำรขยำยตัวของ
เศรษฐกจิทีช่ะลอลง ส่วนกำรส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมชะลอ
ลงตำมรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกทีป่รบัลดลง 

ในส่วนของกำรน ำเข้ำขยำยตัวชะลอลงร้อยละ 5 จำกระยะ
เดยีวกนัปีก่อน จำกกำรผลิตที่ลดลงจำกปญัหำวิกฤตหน้ีในกลุ่ม
ประเทศยโูร ประกอบกบักำรลงทุนเพื่อทดแทนควำมเสยีหำยจำก
อุทกภยัทีช่ะลอลง แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรน ำเข้ำสินค้ำทุนรถยนต์
และชืน้ส่วนยงัขยำยตวัต่อเน่ือง ขณะทีก่ำรน ำเขำ้หมวดเชื้อเพลิง
เร่งขึน้จำกปริมำณกำรน ำเขำ้น ้ำมนัดบิทีเ่พิ่มขึ้น เน่ืองจำกผู้ผลิต
น ้ำมนับำงรำยมแีผนปิดซ่อมบ ำรุงโรงหลัน่น ้ำมนัในเดอืนถดัไป 

ซึ่งตัวเลขกำรส่งออกและน ำเข้ำดังกล่ำวในส่วนของกำร
ส่งออกหดตวัลงอนัเน่ืองมำจำกปญัหำวิกฤติกำรณ์เศรษฐกิจใน
ทวปียุโรป และกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู้ค้ำส ำคญัทัง้
สหรฐัอเมริกำ และจีน ส่งผลใหค้วำมต้องกำรที่มีต่อสินค้ำน ำเข้ำ
จำกไทยชะลอตัวลง ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรที่จะเข้ำมำมี
ส่วนช่วยในกำรหำช่องทำงกำรส่งออกในรูปแบบใหม่ๆ ทัง้ในส่วน
ของกำรเจำะตลำดกำรส่งออกใหม่ทีม่ศีกัยภำพ กำรใช้สิทธิพิเศษ
ทำงภำษีกรอบเปิดเสรีเอฟทีเอ และกำรค้ำชำยแดนเพิ่มมำกขึ้น
ซึง่น่ำจะมส่ีวนกระตุ้นใหก้ำรส่งออกของประเทศขยำยตัวเพิ่มขึ้น
ได้ ในส่วนของกำรน ำเข้ำที่ขยำยตัวเป็นกำรขยำยตัวจำกกำร
น ำเข้ำสินค้ำทุนและวตัถุดิบเป็นหลกัเพื่อชดเชยควำมเสียหำย
จำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วม รวมถึงเพื่อเร่งท ำกำรผลิตสินค้ำเพื่อส่ง
มอบจำกยอดคำ้งเก่ำที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์น ้ำท่วม
เป็นหลกัในส่วนของกำรน ำเขำ้จึงยงัไม่น่ำมคีวำมกงัวลมำกนักใน
ระยะน้ี 
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ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลยัหอการค้า
ไทย คาดส่งออกปีน้ีโตแค่รอ้ยละ 5.8 

ศูนย์ศึกษำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำ
ไทย เปิดเผยถึงกำรวิเครำะห์ผล กระทบกำรส่งออกไทยจำก
วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปว่ำ กำรส่งออกไทยปี 2555 อัตรำกำร
ขยำยตวัจะต ่ำสุดในรอบ 3 ปีนบัจำกปี 2553 โดยจะขยำยตัวร้อย
ละ 3.8-7.5  และมโีอกำสมำกสุดถึงร้อยละ 50 ที่จะขยำยตัวร้อย
ละ 5.8 คดิเป็นมลูค่ำ 242,184 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยไตรมำส 3 
ปีน้ียงัติดลบร้อยละ 4.8 และขยำยตวัเป็นบวกร้อยละ 11.1 ในไตร
มำส 4 หลงัครึ่งปีแรกไทยส่งออกติดลบร้อยละ 2 โดยเป็นกำร
ปรับลดลงจำกคำดกำรณ์เดิมที่ร้อยละ 13 และหำกจะให้กำร
ส่งออกขยำยตัวร้อยละ 15 ตำมเป้ำหมำยรัฐบำลต่อเดือน ต้อง
ส่งออก 25,147 ลำ้นเหรียญสหรฐัซึง่ควำมเป็นไปไดเ้ป็นศนูย์ 

นอกจำกน้ีหน่วยงำนภำคเอกชนอื่นได้แก่ สภำผู้ส่งสินค้ำทำง
เรือแห่งประเทศไทยไดว้เิครำะหป์ญัหำเศรษฐกจิสหภำพยุโรปต่อ
ผลกระทบกำรส่งออกของไทย พบกำรส่งออกไปตลำดหลกัๆ ติด
ลบทุกตลำด เน่ืองจำกก ำลงัซือ้ของผู้บริโภคและระบบธนำคำรใน
อียูมีปญัหำ พร้อมสอบถำมสมำชิกในภำคกำรผลิต เพื่อน ำมำ
วิเครำะห์ร่วมกบัข้อมูลของกระทรวงพำณิชย์และกรมศุลกำกร 
โดยไดป้รบัเป้ำส่งออกปีน้ีเหลือร้อยละ 5.9 จำกร้อยละ 12 โดย
คำดว่ำไตรมำส 3 ตลำดส่งออกหลกัจะติดลบทุกตลำด เน่ืองจำก
กำรบริโภคในอยี ูสหรฐัฯ และญี่ปุ่นยงัชะลอตวั ขณะที่ไตรมำส 4 
ขยำยตวัเน่ืองจำกปจัจยัฐำนต ่ำในปีก่อน ซึ่งจำกสถำนกำรณ์กำร
ส่งออกที่ชะลอตัวลงดงักล่ำวจะส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำร
ขยำยตวัทำงเศรษฐกจิของประเทศเน่ืองจำกกำรส่งออกถือเป็น
ฐำนรำยไดห้ลกัของประเทศ ซึง่หำกต้องกำรให้กำรส่งออกมีกำร
ขยำยตวัเพิม่ขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของปีควรที่จะต้องมีกำรกระตุ้น
กำรใชส้ทิธิพเิศษทำงภำษีกรอบเปิดเสรีเอฟทเีอ ซึง่ตอนน้ีใชเ้พยีง
ร้อยละ 60  เพิม่มลูค่ำกำรคำ้ชำยแดน ที่ส ำคญัต้องวำงต ำแหน่ง
ด้ำนร ำคำสินค้ำที่ไม่ แพง เกินก ว่ำป ระเทศคู่ แข่ งม ำกนัก 
ไม่อย่ำงนัน้อำจเสียตลำดระยะยำวและควำมอยู่รอดของธุรกิจ 
โดยรฐัต้องชดเชยหรือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในกำรลดต้นทุน
และทบทวนนโยบำยรัฐที่มีผลต่อต้นทุนสูงจนไม่ไม่สำมำรถ
แข่งขนัได ้

 
 
 

พาณิชยเ์ผยเงินเฟ้อกรกฎาคมสงูข้ึนรอ้ยละ 2.73 ยงัคมุอยู่ 
ปลดักระทรวงพำณิชย ์เปิดเผยเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกรกฎำคม 

2555 เท่ำกบั 115.82 เทียบกบัเดือน มิ.ย.2555 สูงขึ้นร้อยละ 
0.35  เทยีบกบัเดอืนกรกฎำคม 2554 สงูขึน้ร้อยละ 2.73 สำเหตุ
ทีเ่งินเฟ้อเดอืนกรกฎำคมสงูขึน้เป็นผลมำจำกกำรสูงขึ้นของดชันี
รำคำหมวดอำหำรและเครื่องดื่มร้อยละ 5.42 โดยดชันีรำคำหมวด
ขำ้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ำกแป้งสงูขึน้ร้อยละ 2.27 ปลำและสตัว์
น ้ำร้อยละ 4.04  ผักและผลไม้ร้อยละ 21.45  เครื่ องดื่มไม่มี
แอลกอฮอลร์้อยละ 2.94  และอำหำรส ำเร็จรูปร้อยละ 4.74 ขณะที่
ดชันีรำคำหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่ องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 
1.03 จำกกำรสงูขึน้ของหมวดเคหสถำนร้อยละ 2.56 หมวดกำร
ตรวจรกัษำและบริกำรส่วนบุคคลร้อยละ 1.05 หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเทำ้ร้อยละ 0.93 หมวดยำสบูและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 0.63 หมวดกำรบนัเทงิกำรอ่ำน กำรศกึษำและกำรศำสนำ
ร้อยละ 0.58 ขณะทีเ่งินเฟ้อเฉลีย่ 7 เดอืนของปี 2555 (มกรำคม-
กรกฎำคม) เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2554 สงูขึน้ร้อยละ 2.92 
แต่ยงัถือว่ำอยู่ในกรอบเงินเฟ้อของกระทรวงพำณิชย์ท ัง้ปีที่ตัง้ไว้
ร้อยละ  3.3-3.8 เป็นผลมำจำกกำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลรำคำ
สนิคำ้เพื่อช่วยลดภำระค่ำครองชีพของประชำชนของกระทรวง
พำณิชยท์ีไ่ดผ้ลดปีระกอบกบัภำวะรำคำน ้ำมนัตลำดโลกไม่ได้สูง
มำกนัก และรัฐบำลยงัคงมีนโยบำยช่วยเหลือค่ำครองชีพของ
ประชำชน ไดแ้ก่ ค่ำรถเมลฟ์รี ค่ำน ้ำประปำ เป็นต้น และคำดว่ำ 
ไตรมำส 3 เงินเฟ้อน่ำจะอยู่ทีร่้อยละ 3.3 เพิม่จำกไตรมำส 2 ทีอ่ยู่
ทีร่้อยละ 2.51 ส่วนไตรมำส4 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ซึ่งจะส่งผลให้
อตัรำเงินเฟ้อทัง้ปี 2555 ขยำยตัวใกล้เคียงกบักรอบที่กระทรวง
พำณิชยต์ัง้ไวท้ีร่้อยละ 3.3-3.8 

อตัรำเงินเฟ้อในระดบัดงักล่ำวถือเป็นระดบัอตัรำเงินเฟ้อที่อยู่
ในระดบัที่เหมำะสมและอยู่ในกรอบที่กระทรวงพำณิชย์ย ังคง
สำมำรถควบคุมได ้ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อในอนำคตคำดว่ำอตัรำ
เงินเฟ้อน่ำจะมีโอกำสปรับเพิ่มขึ้นได้ตำมรำคำน ้ำม ันดิบใน
ตลำดโลกมโีอกำสปรบัสงูขึน้ในช่วงครึ่งปีหลงั ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อระดบัรำคำขำยปลกีสนิคำ้ทีจ่ะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ ซึง่หน่วยงำน
ทีเ่กี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระทรวงพำณิชย์ควรจะด ำเนิน
มำตรกำรดแูลค่ำครองชพีในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อคุม
อตัรำเงินเฟ้อใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 
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5 เดือนแรกสินค้าเกษตรไทยเกินดุลในอาเซียนกระฉูด 9 
หมืน่ล้าน 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเปิดเผยถึงกำรติดตำมและ
ประเมนิผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีกำรคำ้อำเซยีน (AFTA) ทีม่ต่ีอ
กำรคำ้สนิคำ้เกษตรของไทย จำกกำรติดตำมในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2555 (มกรำคม-พฤษภำคม) พบว่ำ ไทยได้ดุลกำรค้ำ
สนิคำ้เกษตร กบัประเทศอำเซยีนจ ำนวน 90,851 ล้ำนบำท ซึ่งมี
มลูค่ำสงูกว่ำระยะเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ประมำณร้อยละ 7 โดยไทย
มีกำรส่งออกสูงถึง 123,448 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 
32,597 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัสนิคำ้เกษตรที่มีกำรส่งออกมำกในล ำดบัต้นๆ ได้แก่ 
กลุ่มน ้ำตำล และขนมที่ท ำจำกน ้ำตำล กลุ่มยำงธรรมชำติ กลุ่ม

ขำ้วและธญัพชื รวมทัง้กลุ่มเครื่องดื่ม สุรำ น ้ำส้มสำยชู เป็นต้น 
ส่วนสนิคำ้เกษตรทีม่กีำรน ำเข้ำมำกในล ำดบัต้นๆ ได้แก่ อำหำร
ปรุงแต่งส ำหรบัใชเ้ลีย้งทำรกทีแ่พน้ม ปลำและสตัวน์ ้ำ เช่น ปลำทู
น่ำและแมคเคอเรล และพชืผกัเพื่อบริโภค เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับสินค้ำที่มีกำรส่งออกลดลงแต่มีกำร
น ำเข้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ ชำ นมผงขำดมนัเนย 
เน้ือมะพร้ำวแหง้ และไหมดบิ และเป็นสนิคำ้ทีไ่ทยเสยีเปรียบกำร
แข่งขนักบัประเทศอำเซียน ดังนัน้หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องมกีำรพฒันำเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และ
แกป้ญัหำอย่ำงย ัง่ยนืในระยะยำวต่อไป 

 

 
 
 

ค่าเงินท้ายสปัดาห์อ่อนค่าลงหลงัผิดหว ัง FED และ ECB 
คาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.60-31.95 บาท
ต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่ำเงินบำทปรบัตวัแขง็ค่ำขึ้นในระหว่ำงสปัดำห์ และปรับตัว
อ่อนค่ำลงช่วงทำ้ยสปัดำห ์โดยในสปัดำห์น้ี ณ วนัที่ 3 สิงหำคม 
2555 ปิดทีร่ะดบั 31.75 บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ อ่อนค่ำลงร้อยละ 
0.55 เมื่อเทยีบกบัระดบั 31.58 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ณ วนัที ่
27 กรกฎำคม 2555 โดยในช่วงต้นสัปดำห์ที่ค่ำเงินบำทเริ่ม
ปรบัตวัแข็งค่ำขึ้นจำกสปัดำห์ก่อนเน่ืองจำกมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
สหรัฐจะใช้มำตรกำร QE3 ซึ่งหำกใช้จริงจะส่งผลให้มีเงินตรำ
ต่ำงประเทศไหลเขำ้ในภมูภิำคเอเชยีรวมทัง้ไทยดว้ยย่อมส่งผลให้
ค่ำเงินบำทปรบัตวัแขง็ค่ำขึน้อย่ำงรวดเร็ว ผนวกกบัค่ำเงินยูโรที่
ปรบัตวัอ่อนค่ำลง ส่งผลใหใ้นช่วงดงักล่ำวค่ำเงินในภมูิภำคเอเชีย
โดยรวมปรบัตวัแขง็ค่ำขึน้ แต่เมื่อมกีำรประกำศจริงในช่วงปลำย
สปัดำห์ผลปรำกฏว่ำ FED ไม่ได้มีกำรประกำศมำตรกำรใดๆ 
เพิ่มเติมส่งผลให้ท ัง้ตลำดเงินและตลำดทุนปรับลดลง อีกทัง้
ในช่วงดงักล่ำวทำง ECB ยงัไม่มแีนวทำงในกำรแก้ไขปญัหำหน้ี
ในยุโรปอย่ำงทีไ่ดเ้คยออกมำประกำศไว้ในสปัดำห์ก่อนยิ่งส่งผล
ดำ้นลบต่อค่ำเงินในหลำยๆ ประเทศรวมทัง้ค่ำเงินบำทด้วย โดย
ในสปัดำหห์น้ำ (6-10 สงิหำคม 2555 ) ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจคำดกำรณ์ว่ำค่ำเงินบำทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 

31.60-31.95 บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ 
 

 

 
SET Index ตลอดสปัดาห์ปรบัตวัเพิม่ข้ึน 19.52 จดุ 

SET Index ณ.วนัที ่3 สงิหำคม 2555 ปิดที่ระดบั  1,197.53 
จุด ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกบัดัชนีในช่วงต้นสัปดำห์ที่อยู่ที ่
1,178.01 จุด มูลค่ำกำรซื้อขำยตลอดสปัดำห์  96,772.41 ล้ำน
บำท น้อยกว่ำมลูค่ำกำรซือ้ขำยในสปัดำห์ที่ผ่ำนมำที่มีมูลค่ำกำร
ซื้อขำย 147,141.96 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในสัปดำห์น้ีตลำด
หลกัทรพัยปิ์ดท ำกำรในวนัพฤหสับด ีและหลำยหน่วยงำนปิดท ำ
กำรในวนัพฤหัสบดีและวันศุกร์ส่งผลให้มูลค่ำกำรซื้อขำยใน
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สปัดำห์ที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงเบำบำง โดยมูลค่ำกำรซื้อขำยสะสม
วนัที่ 1-3 สิงหำคม 2555 นักลงทุนสถำบันในประเทศ และนัก
ลงทุนต่ำงประเทศ ขำยสุทธิ 1,862.09 และ 129.45 ล้ำนบำท 
ในขณะทีบ่ญัชบีริษทัหลกัทรัพย์ และนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ
ซือ้สุทธิ 421.63 และ 1,569.91 ลำ้นบำท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตวัลดลงจากสปัดาห์ก่อน 
26.2 เหรยีญสหรฐัฯต่อออนซ ์

รำคำทองค ำในสปัดำหน้ี์มีกำรปรับตัวลดลงโดยรำคำทองค ำ 
ณ.วนัที ่3 สงิหำคม 2555 อยู่ทีร่ะดบั 1,594.50 เหรียญสหรฐัฯต่อ
ออนซ์ ลดลงจำกรำคำทองในช่วงต้นสัปดำห์ที่อยู่ที่ระดับ 
1,620.70 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์

 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์  
 
 

เศรษฐกิจสหรฐัฯ ไตรมาส  2 ขยายตวัเพียงรอ้ยละ 1.5 

กระทรวงพำณิชยส์หรฐั ฯ เปิดเผยตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) ประจ ำไตรมำส 2 ขยำยตัวร้อยละ 1.5 
ขยำยตวัลดลงจำกไตรมำสแรกทีข่ยำยตวัร้อยละ 2.1 ถือเป็นกำร
ขยำยตวัต ่ำสุดนบัตัง้แต่ไตรมำส 3 ของปี 2554 ซึ่งกำรชะลอตัว
ของเศรษฐกจิสหรฐัฯในไตรมำส 2 ของปีน้ี เน่ืองจำกกำรหดตัว
ของกำรใชจ่้ำยของภำครฐั อตัรำกำรว่ำงงำนทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงู
โดยในเดอืนกรกฎำคม โดยอตัรำกำรว่ำงงำนอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ซึ่ง
ส่งผลต่อกำรบริโภคภำยในประเทศที่ลดลง อีกทัง้ในช่วงปลำย
สปัดำห์ที่ผ่ำนมำที่หลำยฝ่ำยคำดกำรณ์ว่ำ FED จะประกำศใช้

มำตรกำร QE3 แต่ท้ำยที่สุด FED ก็ไม่ได้ประกำศใช้มำตรกำร
ดงักล่ำวแต่อย่ำงใดส่งผลต่อควำมเชื่อม ัน่ของหลำยฝ่ำยเป็นอย่ำง
มำก 

กำรขยำยตัวในระดบัต ่ำของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เน่ืองมำจำก
ปจัจัยเสี่ยงทัง้ภำยในปละภำยนอกประเทศ  โดยปจัจัยเสี่ยง
ภำยในประเทศไดแ้ก่ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษีของรัฐบำล
สหรฐัฯในปีหน้ำ และปญัหำกำรขยำยเพดำนหน้ีสหรฐัฯนอกจำกน้ี
ยงัคงเผชญิกบัปจัจยัเสีย่งภำยนอกประเทศไดแ้ก่ปญัหำเศรษฐกิจ
ของยุโรป ซึง่ปจัจัยต่ำงๆ ดงักล่ำวยงัคงเป็นปจัจัยเสี่ยงต่อกำร
ขยำยตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ ในระยะน้ี 
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Weekly Review 

 

อุตสาหกรรมยานยนต์ญีปุ่่ นฟ้ืนตัวเต็มทีย่อดขายรถยนต์
ใหม่เดือนกรกฎาคมขยายตวัรอ้ยละ 36.1 

สมำคมผู้จ ำหน่ำยยำนยนต์ญี่ ปุ่น เปิดเผยยอดขำยรถยนต์
ใหญ่ของญี่ปุ่นไม่รวมรถเลก็ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 36.1 ในเดือน
กรกฎำคมเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่ำนมำ อยู่ที่ระดบั 
328,543 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน และยอด
รถยนต์น ำเขำ้ใหม่ของญี่ปุ่นเดอืนกรกฎำคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 
56.6 โดยเพิม่ขึน้ติดต่อกนัเป็นเดอืนที ่9  เป็นผลมำจำก ภำครัฐ
ไดอ้อกมำตรกำรสนบัสนุน ในกำรซือ้รถทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้กำรเพิ่มข้อตกลงกำรค้ำเสรีกับประเทศอื่นๆในกลุ่ม
อุตสำหกรรมยำนยนต์ 

จำกตัวเลขข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน
ญี่ปุ่นไดฟ้ื้นตวัอย่ำงเต็มที ่หลงัจำกวกิฤติสนึำมแิละวกิฤติอุทกภยั
ในประเทศไทย แต่ยงัคงต้องระวงัปจัจยัเสีย่งจำกกำรแข็งค่ำของ
เงินเยน วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป สหรัฐฯ และกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกจิจีน 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 
ราคาน ้ามนัดิบดูไบสปัดาห์น้ี มีควำมผันผวน สำเหตุจำก

ปญัหำหน้ีสำธำรณะในยุโรปที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น ขณะที่
สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในตะวนัออกกลำง และปญัหำโครงกำร
นิวเคลียร์ของอิหร่ำน ยงัคงเป็นปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อรำคำ
น ้ำมนั 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัท่ี 30 กรกฎาคม ถึง 3 
สิงหาคม 2555 

 30 
July 
2012 

31 
July 
2012 

1 
Aug 
2012 

2 
Aug 
2012 

3 
Aug 
2012 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

102.27 101.75 - - - 102.01 

ท่ีมา: ไทยออยล์  


