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Weekly Review 

 

 
คลังเกาะติดส่งออก 3 เดือนสุดท้าย คาดทั้งปีโตสูงสุดแค่
ร้อยละ 5-7 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ช่วง 3 
เดือนสุดท้ายของปี 2555 (ตุลาคม-ธันวาคม) กระทรวงการคลัง
จะต้องติดตามภาคการส่งออกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคาดว่าการ
ขยายตัวคงไม่สามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 15อย่างที่ เคย
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แน่ โดยคาดว่าอย่างดีที่สุดการส่งออกจะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ 5-7  ส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะ
โตได้มากกว่าร้อยละ 5 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากบริโภค
ภายในประเทศ การใช้จ่ายของภาครัฐ โดยในช่วงระยะเวลาที่
เหลือของปีซึ่กระทรวงการคลังจะต้องเร่งการเบิกจ่ายของรัฐบาล
ให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการส่งออกที่มีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ลดลง 

ตัวเลขการขยายตัวของการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาถือเป็น
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยที่สุด และน่าสับสนมาก

ที่สุด เนื่องจากหลายฝ่ายได้กล่าวถึงตัวเลขการขยายตัวของการ
ส่งออกบ่อยและแตกต่างกันอย่างต่อเนื่องและเป็นประเด็นให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ถูกฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดใน
สภาเกี่ยวกับประเด็นของค าว่าการโกหกสีขาว (White Lie) โดย
ได้ออกมายอมรับว่าเป้าหมายส่งออกร้อยละ 15 น่าจะเกินความ
เป็นจริง ในส่วนของปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกระทรวงที่
ก ากับดูแลด้านการส่งออกโดยตรงก็เคยออกมาเปิดเผยภายหลังที่
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยอมรับการส่งออกที่ร้อยละ 15 
คงเป็นไปไม่ได้ว่าการส่งออกน่าจะขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ 9 ใน
ส่วนของสภาพัฒน์ฯ ก็เคยออกมาคาดการณ์ว่าการส่งออกของ
ไทยในปีนี้เมื่อไม่นานมานี้ว่าน่าจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 7.3  
เท่านั้น รวมส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างๆ ก็ได้ออกมาปรับลด
ประมาณการณ์การขยายตัวของการส่งออกอย่างต่อเนื่องและส่วน
ใหญ่จะมองว่าการส่งออกน่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 5-7 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 คลังเกาะติดส่งออก 3 เดือนสุดท้าย คาดทั้งปีโตสูงสุดแค่ร้อยละ 5-7 
 ยอด “บีโอไอ” 8เดือนแรกพุ่ง 7 แสนล้าน ขยายตัวร้อยละ 115 
 ชาวนาหนุน “นโยบายจ าน า”  
 คาดนักท่องเที่ยวปี 2555 ทะลุ 20 ล้านคน รายได้ 800,000 ล้าน คาดรายได้ท่องเที่ยวทะลุ 2 ล้านล้านใน

ปี 2558  
 ค่าเงินสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามการประกาศการใช้มาตรการ QE3 ของเฟด ผนวกกับ ECB พร้อม

ที่จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอในยูโรโซน คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่
ในช่วง 30.65-31.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 
 เฟดคลอดQE3 ซื้อพันธบัตร 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน 
 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีอนุมัติเงินกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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แต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในงานแถลงผลงานรอบ 1 ปีของ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังคงบอกว่า
เป้าหมายการส่งออกของไทยอยู่ที่การขยายตัวร้อยละ 15 โดยให้
เหตุผลว่ากระทรวงพาณิชย์ฯเป็นหน่วยงานที่ต้องตั้งหมายจึงไม่
จ าเป็นต้องลดเป้าหมาย แต่การตั้งเป้าหมายใดๆ ก็ควรที่จะตั้งบน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ ซึ่งการกระท าในลักษณะดังกล่าวเป็น
การสร้างความสับสนให้กับประชาชนผู้บริโภคข้อมูลอย่างมาก 
และแสดงให้เห็นถึงการท างานในลักษณะที่ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่ก ากับดูแลงานที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกัน 
ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพในด้านลบให้แก่รัฐบาลและเป็นการลด
ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลงซึ่งรัฐบาลควรที่จะมีการปรับปรุง
ระบบการบูรณาการในการท างานและการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้มีความเป็นเอกภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ยอด “บีโอไอ” 8เดือนแรกพุ่ง 7 แสนล้าน ขยายตัวร้อยละ 
115 

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าภาวะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมว่า 
ในช่วง 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม 2555) มียอดขอรับส่งเสริม
การลงทุนจ านวน 1,410 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 691,000 ล้าน
บาท โดยจ านวนโครงการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24  เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีจ านวน 1,137 โครงการ มูลค่า
เงินลงทุนขยายตัวร้อยละ 115 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีมูลค่า 
322,000 ล้านบาท  ทั้งนี้กิจการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนส่วน
ใหญ่ หรือคิดเป็นร้อยละ 55 จากจ านวนโครงการที่ขอรับส่งเสริม
การลงทุนทั้งหมด เป็นการขอขยายการลงทุนจากโครงการเดิม 
โดยมีจ านวน 781 โครงการ มูลค่า 449,000 ล้านบาท ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 45 เป็นการลงทุนของกิจการใหม่ จ านวน 629 
โครงการ มูลค่า 242,000 ล้านบาท ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีการ
ยื่ นขอรั บ ส่ ง เส ริ มกา รลงทุนช่ ว ง  8  เดื อนมากที่ สุ ด  คื อ 
อุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค จ านวน 367 โครงการ 
รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษ 
พลาสติก 

การขยายตัวของการขอส่งเสริมการลงทุนในระดับสูงดังกล่าว
ส่วนหนึ่งเป็นโครงการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการภายหลังสถานการณ์
น้ าท่วมมีจ านวน 145 โครงการ หรือประมาณ 10% จากโครงการ 
ที่ยื่นขอรับส่งเสริมทั้งหมด 1,410 โครงการ ขณะที่มูลค่าเงิน

ลงทุนของโครงการ ที่ฟื้นฟูหลังน้ าท่วม มีมูลค่า 107,565 ล้าน
บาท หรือประมาณ 15% จากมูลค่าเงินลงทุนของโครงการที่ยื่น
ขอรับส่งเสริมทั้งหมด 691,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการขอ
ส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
ตามปกติที่มีมูลค่าสูงถึง 583,435 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนถึงร้อยละ 81 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านการ
ลงทุนที่ขยายตัวในระดับที่ดีจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
ไทยที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึง
เสถียรภาพทางการเมืองในปีน้ีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก 

ชาวนาหนุน “นโยบายจ าน า” 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยเปิดเผยผลส ารวจ "ทัศนะต่อนโยบายของรัฐบาล: จ าน าข้าว
และประกันราคา แนวทางในการแก้ไขหนี้เกษตรกร" พบว่า 
เกษตรกรพอใจทั้ง 2 โครงการคือประกันราคาข้าวและรับจ าน า
ข้าวร้อยละ 36.5 โดยเกษตรกรพอใจโครงการรับจ าน าข้าว
มากกว่าโครงการประกันราคาร้อยละ 35.4 โดยให้เหตุผลว่า
เพราะได้ราคาดีกว่า สามารถไถ่ถอนข้าวได้สะดวกกว่าและได้เงิน
รวดเร็วกว่า ส่วนร้อยละ 28.2 พอใจในโครงการประกันราคา
มากกว่า โดยให้เหตุผลว่าเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่า รัฐบาลใช้
เงินน้อยกว่า ไม่บิดเบือนราคาเกินไป ราคาข้าวจริงไม่ตก ได้เงิน
เร็ว นอกจากนี้แล้วเกษตรกรถึงร้อยละ 86.5 มองว่าในระยะยาว
รัฐบาลควรจะต้องมีโครงการจ าน าข้าวหรือประกันราคาข้าว และ
ถ้ารัฐบาลต้องประกาศยกเลิกการจ าน าข้าว เกษตรกรร้อยละ 32 
มองว่าไม่ควรยกเลิก ร้อยละ 31.4 เห็นว่าสามารถยกเลิกได้เมื่อ
ข้าวมีราคาสูงขึ้น และร้อยละ 25.2 มองว่าสามารถยกเลิกได้เมื่อ
เปิดเสรีอาเซียน โดยส่ิงที่เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการ
แก้ไขปัญหามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องดูแลราคาสินค้า
เกษตรให้สูง หนี้สินของเกษตรกร และต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูง 
ตามล าดับ 

ซึ่งหากมองในระยะยาวแล้วโครงการรับจ าน าข้าวอาจไม่
สามารถช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรใน
ประเทศอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรที่จะมีการให้ความรู้ทั้งในด้านของ
การท าการเกษตร การลดต้นทุน และด้านการตลาด รวมถึงควรที่
จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านของต้นทุนการประกอบการ
ของเกษตรกรที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการ
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สนับสนุนในด้านของการขยายตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

คาดนักท่องเที่ยวปี 2555 ทะลุ 20 ล้านคน รายได้ 800,000 
ล้าน คาดรายได้ท่องเที่ยวทะลุ 2 ล้านล้านในปี 2558 

กรมการท่อง เที่ ยว  กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา 
เดินเครื่องหนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ พร้อมรุกพัฒนาพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว หลังเกิดเหตุภัยพิบัติปลายปี 2554 ประกาศ
ความพร้อมเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว เน้นชูมาตรการสร้าง
ความเชื่อมั่นแหล่งท่องเที่ยวไทยพร้อมย้ ามั่นใจถึงส้ินปี 2555 มี
ยอดนักท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 20 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 
800,000 ล้ านบาท ห ลังทุ บสถิ ติ  8 เดื อนแรกของปีนี้  มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกว่า 14.3 ล้านคน สูงกว่าในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนถึงร้อยละ 8.66 มั่นใจท่องเที่ยวไทยสร้างรายได้ 2 ล้าน
ล้านบาท ภายในปี 2558 

จากที่กรมการท่องเที่ยวกล่าวนั้นด้านจ านวนนักท่องเที่ยวใน
ปี 2555 โอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากอีก 4 เดือนที่เหลือ
หากต้องการให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตามจ านวนที่ตั้งเป้าไว้
ต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเฉล่ียเดือนละ 1.29 ล้านคน ซึ่ง

ต่ ากว่าปีก่อนที่ช่วง 3 เดือนสุดท้ายเกิดน้ าท่วมใหญ่เสียอีก แต่
ส าหรับรายได้น้ันต้องอยู่ที่มาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวว่านักท่องเที่ยวจะ
ยอมให้เงินออกจากกระเป๋าง่ายเหมือนตอนเศรษฐกิจดีได้หรือไม่ 
ส าหรับในส่วนของอีก 2 ปีข้างหน้าต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยว
สูงถึง 2 ล้านล้านบาทนั้น ยังคงมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา 
ทั้งในส่วนของปัญหาวิกฤติหนี้ในยุโรปที่หลายฝ่ายมองว่าอาจกิน
ระยะเวลานานหลายปี การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งภัย
พิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวลดการใช้จ่ายลง รวมทั้งความเชื่อมั่นในการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลทั้งจ านวน และ
มูลค่าการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งหากปีน้ียังเกิดปัญหา
น้ าท่วมใหญ่เหมือนในปีก่อน ความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในช่วงส้ินปีจะลดลง อีกทั้งในช่วงดังกล่าวยังเป็นช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยว ย่อมกระทบต่อทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวโดยรวม
และมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งปีแน่นอน 

 ม.ค.-ส.ค. ไตรมาสที่ 4 ทั้งป ี

ปี54 (ล้านคน) 13.20  4.41 19.10  
ปี55 (ล้านคน) 14.33  4.64e 20.53e  

%การเปลี่ยนแปลง 8.57 5.1e 7.5e 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว และการประมาณการณ์จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

 
 

ค่าเงินสัปดาห์น้ีปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามการประกาศการใช้
มาตรการ QE3 ของเฟด ผนวกกับ ECB พร้อมที่จะเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอในยูโร
โซน คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.65-31.15 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้แต่
แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ โดยในสัปดาห์นี้ ณ วันที่ 14 กันยายน 
2555 ปิดที่ระดับ 30.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 
1.29 เมื่อเทียบกับระดับ 31.22 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 7 
กันยายน 2555 โดยในช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งขึ้น
มากตามค่าเงินในภูมิภาค จากแนวโน้มในการใช้มาตรการ QE3 

ของสหรัฐฯ เนื่องจากตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม
ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการคาดการณ์ อาจส่งผลให้มีการใช้มาตรการ 
QE3 ในการประชุมกลางสัปดาห์นี้ กรอบกับตลาดเงินขาดรับข่าว
การประกาศว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) พร้อมที่จะเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอในยูโรโซน และ
จะท าทุกอย่างที่ท าได้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของเงินยูโรไว้ ส่งผล
ให้ค่าเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้น และเงินในภูมิภาคเอเชียก็ปรับตัว
แข็งค่าขึ้นเช่นกัน และในช่วงกลางสัปดาห์เฟดก็ได้ประกาศใช้
มาตรการ QE3 ส่งผลให้ค่าเงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคปรับตัว
แข็งค่าขึ้นอีกเล็กน้อยเนื่องจากตลาดมีการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ 
จะใช้มาตรการอยู่แล้ว แต่ปัจจัยเส่ียงที่มีผลต่อค่าเงินบาทที่ควร

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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เฝ้าระวังคือ ผลของการใช้มาตรการ QE3 ว่าจะสามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้อย่างที่คาดไว้หรือไม่ รวมทั้งแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรปว่าจะสามารถหยุดกั้นการลุกลามไม่ให้
โตไปมากกว่านี้ได้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทท าให้
ค่าเงินบาทเกิดความผันผวนได้ โดยในสัปดาห์หน้า (17-21 
กันยายน 2555) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า
ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 30.65-31.15 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

SET Index ตลอดสัปดาห์ร้อนแรงปรับตัวเพิ่มขึ้น 30.02 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 14 กันยายน 2555 ปิดที่ระดับ 1,276.12 
จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 30.02 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์

ที่อยู่ที่  1 ,246.10 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์  
181,271.95 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์มีความคึกคักมากใน
ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 โดยตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.43 
จุด และมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในสัปดาห์ 57,212.50 ล้านบาท 
จากการที่นักลงทุนในตลาดตอบรับผลของการประกาศใช้
มาตรการ QE3 ของเฟด โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-14 
กันยายน 2555) นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 4,198.89 1,587.12 
และ 3,397.88 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขาย
สุทธิ 9,183.89 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาหป์รับตัวเพิม่ขึ้นจากชว่งต้น
สัปดาห์ 35.60 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 14 กันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 1,774.30เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,738.70 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 35.60 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นคร้ังแรกในรอบ 
3 เดือน 

ส านักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นใน
ญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 
โดยปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 40.5 ในเดือนสิงหาคมจากระดับ 
39.7 ในเดือนกรกฎาคม สาเหตุเกิดจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ปริมาณการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น ประชากรมีรายได้
เพิ่มขึ้น และการเพิ่มอัตราภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 5.0 เป็นร้อย
ละ 8.0 ส่งผลให้ผู้บริโภคเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วง
ก่อนมาตรการดังกล่าวจะเร่ิมด าเนินการ 

ส่วนปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น  ได้แก่   การปรับลด
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

โลก ตลอดจนสัดส่วนหนี้ภาครัฐของประเทศที่ สูงถึงร้อยละ 223 
ของจีดีพี 
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เฟดคลอดQE3 ซื้อพันธบัตร 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE 3 
โดยประกาศซื้อตราสารหนี้ที่ ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน 
(Mortgage-Back Securities หรือ MBS) วงเงิน 40,000 ล้าน
ดอลลาร์ต่อเดือน และไม่มีระยะเวลาส้ินสุดจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐ
จะปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้เอฟโอเอ็มซียังมีมติให้ขยายเวลาการ
คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ าเป็นพิเศษออกไปจนถึงกลางปี 2558 
จากเดิมที่เคยก าหนดไว้ถึงช่วงกลางปี 2557 

ซึ่งผลจากการออกมาตรการข้างต้น คาดว่าสามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ปรับตัวดีขึ้น และอาจลดอัตรา
การว่างงานภายในประเทศที่อยู่ระดับร้อยละ 8.1 ให้ลดลงเหลือ
ร้อยละ 4.0 ส่วนปัจจัยลบจากการใช้มาตรการดังกล่าว ได้แก่ 
ระดับราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเหนือระดับ 120 ดอลาร์สหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับยูโรอ่อนค่าลง และ
อัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการใช้มาตรการ
ดังกล่าว 

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีอนุมัติเงินกองทุนกลไกรักษา
เสถียรภาพยุโรป (ESM) 

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีอนุมัติ เงินกองทุนกลไกรักษา
เสถียรภาพยุโรป (ESM) กองทุน ESM จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
ประเทศที่ประสบปัญหาการเงินในภูมิภาค โดยกองทุน ESM จะ
ร่วมด าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลยูโร
โซนของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม
ศาลเยอรมนีได้มีการจ ากัดจ านวนเงินช่วยเหลือของเยอรมนีไม่
เกิน 1.91 แสนล้านยูโร และหากจ าเป็นต้องเพิ่มวงเงินจะต้องขอ
อนุมัติจากสภาล่างของเยอรมนีเท่านั้น รวมถึงทุกๆ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับกองทุน ESM จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาบนและ
สภาล่างของเยอรมนี จะเห็นได้ว่า การจัดตั้งกองทุน ESM  จะ
ช่วยท าให้ตลาดมีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
เพิ่มมากขึ้น ลดปัจจัยเส่ียงด้านลบต่อการรับมือวิกฤติหนี้
สาธารณะ โดยคาดว่า ESM จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะในยูโรโซน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย
ราคาน้ ามันได้รับแรงสนับสนุนจากผลการอนุมัติกองทุนกลไก
รักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมณี และ
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE3 ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
น้ ามันดิบตึงตัวจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุ
ระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ ในลิเบีย ประกอบกับการประท้วงใน
อียิปต์  เยเมน อิหร่าน คูเวต และอิรัก เกี่ยวกับภาพยนตร์
ออนไลน์เรื่อง “Innocence of Muslims” ที่มีเน้ือหาในทางที่ดูหมิ่น
ศาสนาอิสลาม 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 27-31 สิงหาคม 2555 
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17 ก.ย. 55 
 ข้ อ มู ล ก า ร ค้ า

ระหว่างประเทศ
ของสหภาพยุโรป 

 ผลส า รวจดั ช นี
ภาคอุตสาหกรรม
รัฐนิวยอร์คของ
สหรัฐ 

18 ก.ย. 55 
- 

19 ก.ย. 55 
 ดัช นีสภาพทาง

ธุ ร กิ จ เ ดื อ น
กรกฎาคมของ
ญี่ปุ่น 

20 ก.ย. 55 
 -ยอ ดข า ย บ้ า น

ใหม่-บ้านมือสอง
ของสหรัฐฯ 

 ข้อมูลการค้าใน
เดื อนสิ งหาคม
ของญี่ปุ่น 

21 ก.ย. 55 
- 

ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสปัดาห์น้ี 


