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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจาวันที่ 15 ต.ค. 55

ช่วงวันที่ 8-12 ต.ค. 55

 3 องค์กรเศรษฐกิจด้านธุรกิจเกษตรและอาหารชี้ปัญหาเศรษฐกิจโลกกดดันส่งออกกลุ่มอาหารทั้งปีโตแค่
ร้อยละ 1.6
 กินเจปีนี้คึกเงินสะพัดสูงสุดรอบ 5 ปี มูลค่า 3.8 หมื่นล้าน
 ลีสซิ่งรถคันแรกยังไร้หนี้เน่า
 ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง
 ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ลดลงมากที่สุด ตั้งแต่ ปี 2552
 IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 2555 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3

 S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสเปนลงสู่ระดับ BBBภาวะเศรษฐกิจสาคัญในรอบสัปดาห์
3 องค์ กรเศรษฐกิ จ ด้ า นธุ ร กิ จ เกษตรและอาหารชี้ ปั ญหา
เศรษฐกิจโลกกดดันส่งออกกลุ่มอาหารทั้งปีโตแค่ร้อยละ 1.6
สภาอุ ตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่ ง
ประเทศไทย และสถาบัน อาหาร กระทรวงอุ ตสาหรรม เผยการ
ส่งออกอาหารไทย 8 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม-สิงหาคม)
มีมูลค่า 665,712 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มเพียงร้อยละ 1.7 โดยได้
ประเมินแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยในไตรมาส 3/55
คาดว่ า การส่ ง ออกอาหารไทยในไตรมาส 3/55 จะมี มู ล ค่ า
253,125 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 แต่ยังมั่นใจว่าจะฟื้นตัวได้ใน
ไตรมาส 4/55 ทั้งนี้คาดว่าทั้งปีนี้ ภาพรวมภาคการผลิตจะหดตั ว
ร้อ ยละ 1.3 โดยจากการประเมิ นการส่ ง ออกอาหารโดยรวมจะ
ขยายตั วเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 1.6 หรือ เป็ นมู ลค่ า 980,000 ล้ านบาท
ลดลงจากเป้าที่คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 1 ล้านล้านบาท อันเป็น
ผลจากวิกฤติหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรปที่ส่งผลกระทบต่ออุป
สงค์โดยรวมของโลก ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกรวม
ของไทย ทั้งนี้ในส่วนของการส่งออกอาหารก็ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
จากแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตั ว ลงส่ ง ผลกระทบ

อย่างมากต่อภาคการส่งออกของไทยในภาพรวมซึ่งเมือพิจารณา
การส่ งออกในภาพรวมในช่ วง 8 เดื อ นแรกของปี 2555 การ
ส่งออกในภาพรวมยัง คงชะลอตัวที่ ร้อยละ 1.31 ซึ่งในส่ วนของ
การส่งออกอาหารก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยการส่งออก
อาหารมีการปรับตัวลดลงมากในส่วนของตลาดสหรัฐอเมริกา และ
ตลาดสหภาพยุโรปที่การส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกหดตัวลงร้อย
ละ 10.4 และ 5.0 ตามล าดั บ ในขณะที่ ต ลาดแอฟริ กา และ
ตะวันออกกลาง ลดลงร้อยละ 11.9 และ 9.8 ตามลาดับ ซึ่งส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาจากการส่งออกข้าวเป็นหลัก ในขณะที่ตลาด
จีนและเกาหลีใต้ยังเป็นตลาดที่เติบโตได้ดี ขยายตัวร้อยละ 28.8
และ 24.9 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ใน
ส่วนของตลาดส่งออกอาหารหลักสาคั ญที่สุดของไทยยังคงเป็ น
ตลาดอาเซียน ซึ่งการส่งออกอาหารในช่วง 8 เดือนแรกชะลอตัว
ลงในส่วนของตลาดสหรัฐฯ และยุโรปเป็นหลั ก แต่ก็ยั งคงได้รั บ
ผลดีจากตลาดเอเชียที่ยังขยายตัวในระดับที่ดีอยู่
กินเจปีนี้คึกเงินสะพัดสูงสุดรอบ 5 ปี มูลค่า 3.8 หมื่นล้าน
นายธนวรรธน์ พลวิ ชั ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และ
ผู้ อ านวยการศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทยหอค้าเปิ ดผลสารวจเทศกาลกิน เจปีนี้คึกคั ก โดย
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สารวจประชาชน 1,200 ราย ระหว่ างวั นที่ 3-7 ตุ ล าคม 2555
พบว่า ภาพรวมบรรยากาศกินเจปีนี้ จ ะคึกคักกว่ าปีก่อน สาเหตุ
เนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคนไทยตั้งใจทาบุญในปีพุทธชยัน
ตี และผ่อนคลายความวิตกกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยช่วง 10
วั น ของเทศกาลกิ น เจการใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ คน 8,154.99 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.55 ส่งผลให้มีเงินสะพัดในช่วงกินเจมี
มูลค่ารวม 37,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.6 ซึ่งมี
มูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปีจากการสารวจยัง พบว่ ามีผู้บริโภคกินเจ
ร้อยละ 28.2% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีผู้บริโภคกินเจเพียงร้อยละ
23.5 ส่ วนอีกร้อ ยละ 71.8 ที่ไม่ได้ กินเจนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ
31.6 เห็ นว่ าไม่ ไ ด้ มีเ ชื้ อสายจีน ร้อ ยละ 23.7 ไม่ ไ ด้ตั้ ง ใจจะกิ น
ร้อยละ 20.2 ที่บ้านไม่มีใครกิน และ ร้อยละ 10.5 อาหารเจมีราคา
แพง นอกจากนี้พฤติกรรมการกินเจในปี 2555 ของคนรอบข้างผู้
ที่กินเจส่วนใหญ่ร้อยละ 49.7 มีแนวโน้มที่จะกินเจเพิ่มขึ้น โดยมี
เหตุผลเพื่อสร้างบุญกุศลร้อยละ 69.4 รองลงมากินเจตามแฟชั่น
ร้อยละ 15.0 และแก้บนร้อยละ 6.1 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 จะ
กินเจตลอดเทศกาล มี เพี ยงร้ อยละ 22.7 ที่จ ะกิ นเพี ยงบางมื้ อ
(ประมาณ 8 มื้ อ) เพราะอาหารเจแพง ไม่มี เวลาจัดหา และลืม /
เผลอทานเนื้อสัตว์
ภาพรวมเทศกาลกิ น เจปี นี้ น่ าจะออกมาค่ อ นข้างคึ กคั ก
เนื่องจากผลการสารวจเกี่ยวกับเทศกาลกินเจในปีนี้มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้านจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าราคาผักผลไม้ช่วงนี้จะ
แพงขึ้น แต่ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้น
ได้จ ากปีที่ผ่ านมาแม้จ ะปรั บตั วเพิ่ มขึ้ นในระดับที่ ไม่ มากนักเมื่ อ
เทียบกับการขยายตัวในช่วงปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคน
ไทยยั ง คงมี ก ารยึ ด ถื อ ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ด้ า นการกิ น เจอย่ า ง
ต่อเนื่ องและเพิ่มมากขึ้ น อี กทั้ง เป็น ผลสื บเนื่ องจากในปีนี้ เป็น ปี
พุทธชยันตีส่งผลให้ประชาชนมีความตั้งใจที่จะทาบุญเพิ่มมากขึ้น
ในปีนี้
ลีสซิ่งรถคันแรกยังไร้หนี้เน่า
นายอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าว
ว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณภาพหนี้โครงการ
รถยนต์ คัน แรก พบว่ า จากการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ไปแล้ ว ประมาณ
100,000 คัน ยัง ไม่มีลูกค้าเข้าข่ายคุณภาพหนี้ ถึงขั้นหยุดชาระ
หรือเรียกว่าหนี้ NPL เกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือน ก.ย. 2554 ที่
เริ่มต้นของโครงการเกิดอุทกภัยทาให้ผู้ผลิตหยุดการผลิตชั่วคราว

และเริ่มกลับมาผลิตและส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ในเดือน มี .ค.-เม.ย.
2555 การจะวั ดคุ ณ ภาพหนี้ ข องโครงการจึ ง ถื อ ว่ า เร็ ว เกิ น ไป
เพราะการจะนับเป็นหนี้ NPL ได้นั้นลูกค้าจะต้องหยุดผ่อนชาระ
ค่างวด 90 วัน ดังนั้นควรจะรอให้ครบ 1 ปีก่อน ประกอบกับลูกค้า
เองต้องการได้รับสิทธิ์คืนภาษีจึงรักษาวินัยโดยการผ่อนชาระค่า
งวดตามกาหนด นอกจากนี้น ายอิส ระ ยัง กล่ าวถึง แนวทางการ
ดาเนิ น งานของผู้ประกอบการส าหรั บลู กค้ าที่ มี ปัญ หาการผ่ อ น
ชาระค่างวดโดยเสนอให้ลูกค้าสามารถนาเงินภาษีที่ได้รับมาผ่อน
ชาระค่างวดได้ หรือกรณี เกิดปัญหาหนี้ NPL หลัง จากลูกค้ารั บ
เงิ น ภาษี คืน ไปแล้ ว ทางบริ ษั ท จะติ ดตามยึ ด รถแล้ ว น าไปขาย
ทอดตลาด ซึ่ ง กรมสรรพสามิ ต ได้ ข อความร่ วมมื อ ว่ าหากมี เ งิ น
เหลือขอให้ผู้ประกอบการนาส่งกรมสรรพสามิตและในส่วนต่างค่า
ภาษีที่เหลือทางกรมสรรพสามิตจะดาเนินการติดตามเอง ซึ่งใน
ก่ อ นหน้ านี้ ท างสมาคมเคยเจรจากั บ ทางกรมว่ า ให้ คืน ภาษี กั บ
ผู้ประกอบการแทนเพื่อ น าเงิ น ไปช าระเงิน กู้ แ ละอั ตราดอกเบี้ ย
ตามเงิ น กู้ ที่ เ หลื อ แต่ ท างกรมเห็ น ว่ า การคื น เงิ น ภาษี ใ ห้ กั บ
ผู้เ ข้าร่ วมโครงการโดยตรงเพราะต้ องการกระตุ้น การใช้ จ่ ายใน
ประเทศ
จากการประเมิ น สถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพหนี้
โครงการรถยนต์คันแรกซึ่งดาเนินการโครงการมาแล้ว 1 ปี โดย
ขณะนี้ ท างกรมบั ญ ชี ก ลางเริ่ ม โอนภาษี คื น ให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการที่ผ่านเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าผลการสารวจจะ
ยังไม่พบปัญหาเรื่องหนี้ NPL ก็ตาม เนื่องจากลูกค้าโดยส่วนใหญ่
เริ่มมีภาระการผ่อนชาระประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็
ตามทางผู้ ป ระกอบการเช่ า ซื้ อ หลายแห่ ง ได้ มี แ นวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจจากปัญหาการผ่อนชาระเงินงวดของ
ลูกค้าโดยเสนอประกั นคุ้มครองสิ นเชื่อรถยนต์ (ออโต้ โลน โพร
เทคชั่น) ซึ่งคล้ายกับการประกันสินเชื่อบ้าน (MRTA) คือ หากใน
อนาคตลู กค้ าประสบปั ญ หาแต่ ร ถก็ ยั ง เป็ น ของลู กค้ า เพื่ อ เป็ น
ทางเลือกให้กับลูกค้าโดยจะต้องจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้นประมาณ 200
บาทต่อเดือน จากข้อมูลของธนาคารทิสโก้ พบว่า ร้อยละ 50 ของ
ลูกค้าธนาคารเลือกทาประกันสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งลูกค้าที่ เข้าเกณฑ์
ตามโครงการรถยนต์ คัน แรกนั้ น ร้ อ ยละ 50 ก็เ ลื อ กท าประกั น
สิน เชื่ อรถยนต์ เช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งแนวทางดั ง กล่ าวถือ เป็ นการลด
โอกาสที่จะเกิดปัญหาหนี้ NPL ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้จาก
การดาเนิน โครงการรถยนต์แรกทางกรมสรรพสามิต ก็ได้ตั้ งเป้ า
การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ
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20,000 ล้ านบาท โดยคาดว่ าจะมี ร ายได้ภาษีน้ ามั นจากความ
ต้องการบริโภคน้ามันที่เพิ่มขึ้น
แม้ว่าผลจากการดาเนินนโยบายรถยนต์คันแรกจะยังไม่ มี
สัญญาณทางลบออกมาก็ตาม แต่ยังมีปัจจัยที่ภาครัฐควรคานึงถึง
ก็คือการใช้จ่ายเงินภาษีของผู้ได้สิทธิ์รับ คืนเงินเป็นไปตามความ
คาดหวังของรัฐบาลหรือไม่ หากผู้ได้รับสิทธิ์นาเงินดังกล่าวไปใช้

จ่ายเพื่อ การบริ โ ภคหรื อ เพื่อ การลงทุ น นั่ นก็ ห มายถึ ง การบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างที่ภาครัฐต้องการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
เม็ดเงินดังกล่าว แต่หากผู้ได้รับสิทธิ์นาเงินดังกล่าวไปใช้เพื่ อชาระ
หนี้หรือการเก็บออมนั้นก็เท่ ากับว่าเม็ ดเงินดัง กล่าวอาจจะไม่ไ ด้
ทาหน้าที่ กระตุ้น เศรษฐกิจ อย่างที่ รัฐ บาลตั้ งใจ รวมทั้ง เป็น การ
กระตุ้นให้ประชาชนก่อหนี้โดยที่ไม่จาเป็น

สรุปราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญประจาสัปดาห์ที่ 8-12 ตุลาคม 2555
ข้าว
ภาวะราคาข้ าวเฉลี่ ย ที่เ กษตรกรขายได้ใ นสั ปดาห์ นี้
ปรั บตั ว ลดลงจากสั ปดาห์ ก่อ น ตามภาวะตลาดที่ มี การชะลอ
ทั้ง นี้ คาดว่ า แนวโน้ม ราคาข้ า วในสั ป ดาห์ ที่หน้ า (15-19
ตุลาคม 2555) จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ว่า
ปริ ม าณผลผลิ ต ได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ รวมถึ ง
ผลผลิตฤดูใหม่ที่เริ่มออกสู่ตลาด
ยางพารา
ภาวะราคายางพาราแผ่ น ดิ บ ชั้ น 3 ในสั ป ดาห์ นี้
ปรับตัว เพิ่ มขึ้ นจากสัปดาห์ ก่อ น เนื่ องจากประเทศผู้ผ ลิต และ
ส่ง ออกรายใหญ่ข องโลกอย่ างไทยและอิ น โดนี เ ซี ย อยู่ ใ นช่ ว ง
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการซื้อจากจีน
ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มยางพาราแผ่น
ดิบ ชั้น 3 ในสัปดาห์ หน้า (15-19 ตุ ลาคม 2555) จะอยู่ใ น
เกณฑ์ที่ดี แม้ว่าการส่งออกยังชะลอตัวจากช่วงที่ผ่านมา แต่

ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ (บาท/ตัน)
ข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% (บาท/ตัน)
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว (บาท/ตัน)
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 (บาท/กก.)
มันสาปะหลังคละ (บาท/กก.)
ปาล์มน้ามัน (บาท/กก.)

13-17
15,392
9,923
12,829
74.65
2.06
5.19

สิงหาคม
20-24
15,382
9,943
12,874
74.79
2.04
4.72

คาดว่าผลจากการหารือการแก้ไขปัญหาราคายางของประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่จะมีผลช่วยพยุงราคายางได้ระดับหนึ่ง
มันสาปะหลัง
ภาวะราคาเฉลี่ยมันสาปะหลังในสัปดาห์นี้ ปรับตัวลดลง
จากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเพาะปลูก ทั้งนี้
จากสถานการณ์ เ กิ ดภาวะอุ ท กภั ย และฝนตกหนั ก ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อผลผลิต คาดว่าแนวโน้มราคาหัวมันสาปะหลังใน
สัปดาห์หน้า (15-19 ตุลาคม 2555) จะมีการปรับตัวสูงขึ้น
ปาล์มน้ามัน
ภาวะราคาปาล์ ม น้ ามั น เฉลี่ ย ที่ เ กษตรกรขายได้ ใ น
สัปดาห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากผลผลิตเริ่ม
ออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับภาวะการตลาดในต่างประเทศ
ปรั บตั ว ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ คาดว่ า แนวโน้ ม ราคาปาล์ ม น้ ามั น ใน
สัปดาห์หน้า (15-19 ตุลาคม 2555) จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตาม
ภาวะการตลาด

27-31
15,373
9,849
12,854
74.24
2.16
4.49

ที่มา: สำนักส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร
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3-7
15,529
10,654
12,943
72.63
2.21
4.56

กันยายน
10-14
15,620
10,713
12,930
74.69
2.23
4.45

17-21
15,498
10,484
13,086
80.76
2.23
4.44

24-28
15,506
10,484
13,050
82.11
2.18
4.07

ตุลาคม
1-5
15,538
10,375
12,956
82.11
2.18
3.78

8-12
15,325
10,270
12,839
84.41
2.05
4.05

Weekly Review
การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ตลอดสัปดาห์ลดลงเล็กน้อย 1.09 จุด ซื้อขาย

ที่ บั ญ ชี บริ ษั ท หลั กทรั พ ย์ และนั กลงทุ น ต่ างประเทศขายสุ ท ธิ
500.44 และ8,049.31 ล้านบาท
ราคาทองคาตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.60

คึกคัก 225,211.2 ล้านบาท
SET Index ณ.วัน ที่ 12 ตุ ลาคม 2555 ปิ ดที่ ระดั บ
1,296.98 จุด ปรับตัวลดลง 1.09 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้น
สั ปดาห์ ที่ อ ยู่ ที่ 1,298.07 จุ ด มู ล ค่ าการซื้ อ ขายตลอดสั ปดาห์
ค่อ นข้ างหนาแน่ นโดยมี มูล ค่ าการซื้ อขาย 225,211.2 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ
ขาย 192,096.51 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 112 ตุ ล าคม 2555) นั กลงทุ น สถาบั น ในประเทศ และนั กลงทุ น
ทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 339.22 และ8,210.54 ล้านบาท ในขณะ

เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มีการปรับตัว เพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองคา ณ.วัน ที่ 12 ตุ ลาคม 2555 อยู่ ที่ร ะดั บ 1,772.40เหรีย ญ
สหรัฐ ฯต่อ ออนซ์ เพิ่ มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสั ปดาห์ ที่อยู่ ที่
ระดั บ 1,768.80 เหรี ย ญสหรั ฐฯต่ อ ออนซ์ โดยปรั บตั วเพิ่ ม ขึ้ น
3.60 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์
ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง

300,000 US$ mn

กระทรวงการคลั ง ญี่ ปุ่น เผยว่ าในเดื อ นสิ ง หาคมยอด
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากเดือน
ที่ผ่านมาถึงร้อยละ 27.3 (8.0 พันล้านดอลลาร์ ) จากปัญหาการ
ขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการนาเข้าสูงกว่ายอดการ
ส่งออกถึงร้อยละ 6.9 แต่การที่ยอดบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลอยู่
เป็นผลมาจากการที่ญี่ปุ่นมีการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศจานวน
มากทาให้มีรายได้ส่วนหนึ่งที่จะสามารถชดเชยกับรายได้จากภาค
การส่งออกที่ลดลง ซึ่งในปี 2555 ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทยเป็นอันดับ 1
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ที่มา: IMF

ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ลดลงมากที่สุด ตั้งแต่ ปี 2552
กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้ อภาคโรงงาน
ดิ่งลงร้อยละ 5.2 ในเดื อนสิงหาคมซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้ งใหญ่
ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 หลังจากพุ่งขึ้น ร้อยละ 2.6 ใน
เดือนกรกฎาคม
สาเหตุ ที่ย อดการสั่ ง ซื้ อลดลงอาจมี เ หตุ ผ ลจากในช่ ว ง
เดื อ นกรกฎาคม ได้ มี ย อดคาสั่ ง ซื้ อ ในกลุ่ ม ยานยนต์ -เครื่ อ งบิ น
และเครื่องใช้ไฟฟ้าจานวนมาก โดยทาสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี ทา
ให้ใ นเดือ นถั ดมาปริมาณความต้ องการชะลอตัว ลง ซึ่ งยอดการ
สั่งซื้อเครื่องบิน พาณิชย์แ ละเครื่ องบินพลเรือนในเดือนสิงหาคม
ลดลงกว่าร้อยละ 50 ในอนาคตคาดว่ายอดสั่งซื้อภาคโรงงานยังมี
แนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ในอนาคตคาดว่ายอดเกินดุล บัญชี เดิน สะพั ดของญี่ปุ่น
จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากภาคการส่งออกยังไม่
สามารถขยายตัวได้จากปัญหาวิกฤติของประเทศคู่ค้าและการแข็ง
ค่าของเงินเยน โดยในช่วงที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกไปยัง กลุ่ม
ยุโรปที่เป็นคู่ค้าสาคัญของญี่ปุ่นลดลงถึงร้อยละ 22.9
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Weekly Review
IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 2555 อยู่ที่ระดับร้อยละ
3.3
IMF รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 9
ตุลาคมที่ผ่านมา ระบุว่าเศรษฐกิจโลกปี 2555 จะขยายตัวที่ระดับ
ร้อยละ 3.3 ลดลงจากเดิมที่ระดับร้อยละ 3.5 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อ
เดือนกรกฎาคม (ลดลงต่าสุดนับตั้งแต่ปี 2552) โดย IMF คาดว่า
เศรษฐกิจ สหรัฐ ฯ จะขยายตัว ที่ร ะดั บ ร้ อยละ 2.2 เศรษฐกิจ ยูโ ร
โซนชะลอตัวลงร้อ ยละ 0.4 และเศรษฐกิจจีน จะขยายตัวร้อยละ
7.8 นอกจากนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2556 จะขยายตัวที่
ระดั บ ร้ อ ยละ 3.6 การปรั บ ลดคาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ ในครั้ ง นี้
เนื่องจากนโยบายที่แต่ละประเทศใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามประเทศที่ฉุดรั้งการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นกลุ่ม ประเทศพัฒ นาแล้ว และ
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ประมาณการเศรษฐกิจโลกล่าสุดของ IMF
2011 2012 2012 2013
(Jul) (Oct)
World
3.8
3.5
3.3
3.6
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1.6
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1.3
1.5
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1.4
-0.3
-0.4
0.2
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Japan
-0.8
2.0
2.2
1.2
China
9.2
8.2
7.8
8.2

ค่ า ใช้ จ่ า ยภาคการคลั ง ในด้ า นต่ า งๆ รวมถึ ง การจั ด เก็ บ ภาษี
เพิ่ ม ขึ้ น แต่ เ ศรษฐกิ จ สเปนก็ ยั ง ไม่ ส ามารถขยายตั ว ได้ โดย
พิ จ ารณาจากหนี้ ส าธารณะที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และอั ต ราการว่ างงาน
สูงสุดในยูโรโซน สาหรับมุมมองเชิงลบสะท้อนถึงการขาดทิศทาง
ในการแก้ปัญหาของยูโรโซนโดยรวมด้วย
สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ ามั น ดิ บ ดู ไ บสั ป ดาห์ นี้ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดย
เห ตุ การณ์ ส าคั ญ ที่ ก าห น ดรา คาน้ ามั น ใน สั ปดาห์ นี้ คื อ
สถานการณ์ความไม่สงบในตะวั นออกกลางอั นเนื่ องมาจากการ
เผชิญหน้ากันระหว่างซีเรียและตุรกี และปัญหาโครงการนิวเคลียร์
ของอิ ห ร่ านที่ ยื ดเยื้ อ อย่ างไรก็ต ามราคาน้ ามั น ยั ง คงได้ รั บแรง
กดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ ชะลอตัวลง และปัญหานี้ สาธารณะใน
ยุ โ รป นอกจากนี้ OPEC ปรั บลดคาดการณ์ ค วามต้ อ งการใช้
น้ามันในตลาดโลกในปี 2556 ลง 30,000 บาร์เรลต่อวัน โดยคาด
ว่าความต้องการใช้น้ามันจะอยู่ที่ 780,000 บาร์เรลต่อวัน
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2555
8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct Average
2012 2012 2012 2012
2012
Dubai 107.51 108.76 110.48 110.86
109.40
($/bbl)
ที่มา: ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิบดูไบ
120

ที่มา: IMF World Economic Outlook October 2012

US Dollares per Barrel
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S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสเปนลงสู่ระดับ BBBสถาบันจัดอันดับ Standard and Poor’s ปรับลดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถื อ ของสเปนลงสองชั้ น จากระดั บ BBB+ สู่ ร ะดั บ
BBB- ซึ่งเป็นขั้นต่าสุดของระดับน่าลงทุน (Investment grade)
และปรับมุมมองสู่เชิงลบ (Negative) หลังเศรษฐกิจของประเทศ
ถดถอยอย่างรุนแรง การปรับลดดังกล่าวสะท้อนถึงความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นต่อภาคการคลังของสเปน ในขณะที่ศักยภาพของสเปนใน
การรั บมื อกั บปั ญ หาวิ กฤตทั้ งเศรษฐกิจ การเงิ น และการเมื อ ง
กาลั ง ลดลง แม้ ว่ าสเปนจะมี การใช้ ม าตรการรั ดเข็ ม ขั ดเพื่ อ ลด
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Weekly Review
ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้


ด้า นการเมือ งคงจะต้อ งติ ดตามกั นต่ อ ไปว่า ใครจะขึ้น มาดารงต าแหน่ง หัว หน้า พรรคเพื่อ ไทย และรัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย แทนนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ที่ได้ลาออกจากตาแหน่ง
 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจาเดือนกันยายน 2555 และตลอดปีงบประมาณ 2555 รวมถึงรายงานสถานการณ์ด้าน
การคลังประจาเดือนสิงหาคม 2555
 การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการปรับลดขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ระหว่าง 2 พรรคการเมือง
 ด้านของระดับราคาน้ามันต้องติดตามปัญหาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างซีเรียกับตุรกี หลังเกิดการปะทะกัน
บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศที่อาจส่งผลต่ออุปทานน้ามันในตะวันออกกลาง
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