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พาณิชย์ฯ เผยส่งออก พ.ย. โตร้อยละ 26.86 คาดทัง้ ปีโตร้อยละ 5 ปีหน้าโตร้อยละ 8-9
สศอ. เผย MPI พ.ย. โตร้อยละ 83.3 อุตสาหกรรมยานยนต์-ปูนโตดีปีหน้า
ผักไทยรอรับข่าวดีต้นปี 2556 “EU ผ่อนกฎเหล็ก”
กระทรวงการคลังเปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
 ญี่ปุน่ เผยยอดผลิตยานยนต์ พ.ย. ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
 ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ พ.ย. ขยายตัวร้อยละ 4.4
 EU อนุมตั เิ พิม่ เงินทุนให้แก่ธนาคารพาณิชย์ของสเปน 4 แห่ง
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์
พาณิ ชย์ฯ เผยส่งออก พ.ย. โตร้อ ยละ 26.86 คาดทัง้ ปี โต
ร้อยละ 5 ปี หน้ าโตร้อยละ 8-9
นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ เปิ ดเผยว่ายอดการส่ง ออกเดือนพฤศจิกายน 2555 มี
มูล ค่า ทัง้ สิ้น 19,555.9 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ขยายตัว ร้ อยละ
26.86 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่การส่ง ออกได้ร ับ ผลกระทบ
จากปญั หาอุทกภัยอย่างหนัก โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง เป็ น
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสาคัญขยายตัวร้อยละ 47.2 โดยเฉพาะ
กลุ่มยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 172.8
วัสดุก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 111.3 และอิเ ล็กทรอนิกส์ ขยายตัว
ร้อยละ 80.7 ขณะทีห่ มวดสินค้าเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตร
หดตัวลงร้อนละ 5.9 โดยเฉพาะข้าวลดลงร้อยละ 3.8 ยางพารา
ลดลงร้อยละ 29.7 และกุ้ง แช่แข็ง และแปรรูป ลดลงร้อยละ 15.4
ส่ง ผลให้ภาพรวมการส่ง ออก 11 เดือ นแรกในปี นี้ มีมูลค่ารวม
211,417.4 ล้านดอลลาร์ ส หรัฐฯ ขยายตัว ร้ อ ยละ 2.32 โดย
กระทรวงพาณิชย์ยงั มีความหวัง ว่าการส่ง ออกทัง้ ปี จ ะขยายตัว
ั หาวิกฤติหนี้ใน
ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 5 แต่ ยงั ต้องติดตามป ญ
สหภาพยุโรป และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่ได้ร ับ ผลกระทบ
จากน้าท่วม ในส่วนของเป้าหมายการส่ง ออกของไทยในปี 2556
คาดว่า ขยายตัวร้อ ยละ 8 - 9 โดยมี มูลค่าการส่ง ออกอยู่ที่ 2.5

แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่ ว นการน าเข้ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2555 มี มู ล ค่ า
21,010.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ขยายตัวร้อยละ 24.53 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อ น และภาพรวม 11 เดือ นของปี นี้ รวมการ
นาเข้ามีมลู ค่า 227,123.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ขยายตัวร้อยละ
8.55 ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนขาดดุล 1,454.2 ล้าน
ดอลลาร์ส หรัฐฯ และรวม 11 เดือนขาดดุลการค้ารวม 15,706
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การส่งออกในเดือนพฤศจิกายนทีส่ ามารถขยายตัวได้ใน
ระดับทีด่ เี ป็ นผลมาจากป จั จัยฐานต่ าในปี ที่ผ่ านมาอันเป็ นผลมา
จากสถานการณ์น้า ท่วมใหญ่ ที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม และจากการขยายตัวของการส่งออกในช่วง 11
เดือนแรกของปี ทขี่ ยายตัวได้เ พียงร้อยละ 2.32 การที่กระทรวง
พาณิชย์หวัง ว่าการส่ง ออกในปี 2555 จะสามารถขยายตัวได้ที่
ระดับ ร้อยละ 5 นั ่นหมายความว่าการส่ง ออกในเดือนธันวาคม
จะต้องมีมูล ค่าประมาณ 18,696.96 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ หรื อ
ขยายตัวร้อยละ 18.09 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ง
ถือเป็ นมูลค่า การส่ง ออกที่เ ป็ นไปได้ไ ม่ยากนัก โดยป จั จัยที่จ ะ
ส่ง ผลให้การส่ง ออกทัง้ ในปี นี้ และปี หน้ าว่า จะเป็ นไปตามการ
คาดหมายของกระทรวงพาณิชย์หรือไม่นนั ้ ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์

1

Weekly Review
ั หา
เศรษฐกิจโลกทีย่ งั มีความไม่แน่นอนในระดับสูงโดยเฉพาะป ญ
วิกฤติเศรษฐกิจในทวีปยุโรปเป็ นสาคัญ

โดยปจั จัยทีน่ากังวลและจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในปี
หน้า ได้แก่ผลกระทบจากการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ า 300 บาท/วัน
ทั ่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 ส่งผลให้ค่าแรงปรับ เพิ่มขึ้น
ซึง่ ถือเป็ นการเพิม่ ต้นทุนของผู้ป ระกอบการ โดยอุต สาหกรรมที่
จะได้รบั ผลกระทบในระดับ สูง ไดแก่ อุต สาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เป็ นหลัก (Labor Intensive) ได้แก่ อุ ต สาหกรรมเครื่องนุ่ ง ห่ ม
และอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น

สศอ. เผย MPI พ.ย. โตร้อยละ 83.3 อุตสาหกรรมยานยนต์ ปูนโตดีปีหน้ า
นายณั ฐ พล ณั ฏ ฐสมบู ร ณ์ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ สศอ. เปิ ดเผยดัชนีอุตสาหกรรมเดือน
พฤศจิกายน 2555 และแนวโน้มอุต สาหกรรมรายสาขา ปี 2556
ว่า GDP อุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 จาก
ที่ในไตรมาส 2 ขยายตัว ได้ร้อ ยละ 2.8 ในขณะที่ดชั นี ผ ลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ขยายตัวร้อย
ละ 83.3 ขณะทีภ่ าพรวม 11 เดือนแรกปี 2555 MPI ขยายตัวได้
เพียงร้อยละ 1.0
สศอ.คาดการณ์ว่าในปี 2556 อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมปูนซีเ มนต์น่าจะสามารถขยายตัวได้ดี โดยในส่วน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์เพิม่ ขึน้ เป็ น
2.5 ล้านคัน เพิ่ม ขึ้นจากปี 2555 ร้อ ยละ 4.16 โดยป จั จัยบวก
ได้แ ก่ ตลาดส่ ง ออกรถยนต์ มีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น โดยไม่ ไ ด้ร ั บ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในยุโรปมากนัก เนื่องจากไม่ใช่
ตลาดส่งออกหลัก ประกอบกับมีการเปิ ดตัวรถรุ่ นใหม่ โดยเฉพาะ
Eco car ส่ง ผลให้ต ลาดรถยนต์มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น ส่วน
ป จั จัยเสี่ยงได้แก่ต ลาดภายในประเทศอาจหดตัว ลงหลัง จากปี
2555 มีการซือ้ รถยนต์ต ามโครงการรถยนต์คนั แรกเป็ นจ านวน
มาก ทาให้ความต้องการรถยนต์ในอนาคตถูกดึง ไปใช้แล้ว ด้าน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์คาดว่าจะได้ร ับ ป จั จัยบวกจากการลงทุน
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทงของภาครั
ั้
ฐ และเอกชนที่กระจาย
ตัวตามภูมภิ าคต่างๆ เช่น ตัวเมืองหัวหินและปรานบุ รี และที่ทิศ
ทางการส่งออกปูนซีเมนต์ในตลาดอาเซียนยัง ได้ร ับ แรงสนับ สนุ น
จากปจั จัยบวกทางด้านการขยายตัวของภาคการก่อสร้างแต่ ละ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
จากตัวเลขการขยายตัวของดัชนีผ ลผลิต อุต สาหกรรมใน
เดือนพฤศจิกายนที่อยู่ในระดับ สูง ดัง กล่าวเป็ นผลมาจากป จั จัย
ฐานต่าในปี ทผี่ ่านมาทีภ่ าคอุตสาหกรรมได้รบั ความเสียหายอย่าง
มากจากสถานการณ์น้าท่วมใหญ่ แต่อย่างไรก็ต าม สศอ. ยัง คง
มองว่าในปี 2556 ภาคอุต สาหกรรมน่ าจะกลับ มาขยายตัวได้ใน
ระดับ ที่ ดี โดยมี อุ ต สาหกรรมยานยนต์ และอุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนต์เป็ นอุตสาหกรรมหลักที่น่าจะขยายตัวได้ในระดับ ที่ดี

ผักไทยรอรับข่าวดีต้นปี 2556 “EU ผ่อนกฎเหล็ก”
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิ ดเผยว่ามาตรการควบคุ ม
พิเ ศษ ระบบบัญชีร ายชื่อ (Establish ment list: EL) ที่กรม
วิชาการเกษตรนามาใช้ควบคุมระบบการผลิตสินค้าผักและผลไม้
สดเพื่อส่ง ออกไปยัง สหภาพยุโ รปหรืออียู (EU) สามารถช่ว ย
ั หาสารพิษตกค้างและเชื้อ จุ ลินทรีย์ป นเปื้ อนได้อย่ างมี
แก้ป ญ
ประสิทธิภาพ ล่าสุดสานักงานที่ป รึกษาการเกษตรต่ างประเทศ
ประจาสหภาพยุโรป ได้แจ้งสถิติปริมาณการตรวจพบสารตกค้าง
และเชือ้ จุลนิ ทรียต์ กค้างในผักไทยทีส่ ่งออกไปยัง EU ไตรมาสที่ 2
ั หาการตรวจพบเชื้อจุ ลินทรีย์
ปี 2555 ผลการสุ่มตรวจพบว่าป ญ
และสารพิษตกค้างในพืชผักของไทยมีปริมาณลดลงในระดับ ที่ต่ า
ั หามีแนวโน้มลดลง
กว่าทุกครัง้ ที่ผ่ า นมา ซึ่ง ถือเป็ นข่าวดีที่ป ญ
มาก ทาให้ EU มีความพึงพอใจในผลการสุ่มตรวจ
จากผลการตรวจสอบดัง กล่าวส่ง ผลให้คณะกรรมาธิก ารยุโรป
เตรียมทีจ่ ะเสนอต่ อประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ให้ลงมติป รับ ลด
ระดับ การสุ่มตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างในมะเขือ พืชตระกูล
กะหล่า และถั ่วฝกั ยาว ทีน่ าเข้าจากไทย จากเดิมทีเ่ คยสุ่มตรวจที่
ระดับ 50% ลดลงเหลือ 20% ซึ่ง คาดว่าประเทศสมาชิก EU จะ
เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และยอมลดระดับการสุ่มตรวจผักสด
ไทยในต้นปี 2556
ดัง นัน้ จะเห็นได้ว่ า การที่อียูจ ะลดความเข้ม งวดการ
ตรวจสอบผักนาเข้าลงถือเป็ นเรื่องดีแก่ประเทศไทย แต่ อย่างไรก็
ตามก็ต้องรอดูความชัดเจนจากประเทศสมาชิก ก่อน เนื่องจาก
ในขณะนี้ยงั เป็ นแค่การขอมติจากกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่ง หากผู้
ส่งออกไทยมีกรรมวิธีการผลิต สินค้าตามมาตรฐานสากล ตัง้ แต่
ฟาร์มจนถึง โรงงานก็ไม่ต้องกลัวว่าจะส่ง เข้าไปขายไม่ได้ โดย
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกสินค้าประเภทผักและ
ผลไม้ใ นประเทศไทยเองก็ค วรที่จ ะพยายามรัก ษามาตฐาน
ดังกล่าวไว้ให้ได้เพื่อสร้างความเชื่อถือแก่ป ระเทศผู้นาเข้าที่มีต่ อ
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สินค้าของไทย ซึง่ จะส่ง ผลดีต่ อทัง้ การได้ร ับ สิทธิพิเ ศษต่ างๆ ที่
ไทยจะได้รบั จากการส่งออกสินค้า รวมถึงสามารถส่งออกสินค้าได้
ง่ายและมากขึน้ รวมถึงลดระยะเวลาในการจัดส่ง สินค้าที่จ ะต้อง
ไปรอการตรวจสอบลง ซึง่ ถือเป็ นการลดต้นทุนของสินค้าลงได้อีก
ทางหนึ่ง รวมถึง สิน ค้าผัก และผลไม้สามารถถึง มือผู้บ ริโภคได้
รวดเร็วขึน้ สินค้ามีความสดใหม่ซงึ่ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าได้อกี ทางหนึ่ง นอกจากนี้ จ ะต้องมีการทาการตลาดในเชิง
รุกในส่วนของตลาดส่งออกผักและผลไม้ทสี่ าคัญอื่นๆ เช่น ตลาด
อาเซียน และตลาดจีนซึง่ ถือเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพเพิม่ มากขึน้

จากข้อ มูล ข้ า งต้ น พบว่ า ปี งบประมาณ 2556 การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ เป็ นผลมาจากเศรษฐกิจ ภายในประเทศ
เป็ นหลัก โดยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ทัง้ ในส่วน
ของกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชนโดยเฉพาะนโยบายลด
ภาษีรถยนต์คนั แรก และการลงทุนของภาคเอกชน อาทิการลด
อัตราภาษีน้ามันดีเซล การลดอัตราภาษีเ งินได้นิติบุ คคลลงเหลือ
ร้อยละ 20 รวมทังการใช้
้
งบประมาณขาดดุลและการกู้เ งินเพื่อใช้
ในการลงทุนของภาครัฐ อาทิ การกูเ้ งินตามแผนบริหารจัดการน้า
การลงทุนตาม พรบ. โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ นอกจากนี้ยงั
มีน โยบายบางส่ ว นที่จ ะมีผ ลบัง คับ ใช้ใ นในต้ น ปี 2556 อาทิ
นโยบายค่าแรงรายวัน 300 บาททั ่วทังประเทศ
้
การเพิม่ เงินเดือน
ข้าราชการ ซึง่ น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
เพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตามยังมีปจั จัยเสีย่ งในเรื่องของสถานการณ์
หนี้สาธารณะที่มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้นจากการดาเนินนโยบายของ
ภาครัฐ การปรับ โครงสร้า งภาษี เช่น การแยกยื่นภาษีเ งิ นได้
บุคคลธรรมดาของสามีภรรยาซึ่ง มีผ ลต่ อการจัดเก็บ รายได้ของ
ภาครัฐ ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย สถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ
ั หาหน้ า ผาทางการคลัง
ประเทศคู่ค้า ที่ส าคัญ โดยเฉพาะป ญ
สหรัฐอเมริกาและการแก้ไขปญั หาหนี้สาธารณะของยุโรปซึง่ ส่งผล
กระทบต่อภาคการส่งออก ตลอดจนการปรับนโยบายของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นล้ว นส่ ง ผลต่ อบรรยากาศการค้ า และการลงทุ น ของ
ประเทศในระยะต่อไป
ดุลงบประมาณรัฐบาล

กระทรวงการคลังเปิ ดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลในช่ว ง 2
เดือนแรกของปี งบประมาณ 2556
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) แถลงข่าวฐานะการคลัง ของรัฐบาลระบบกระแส
เงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปี ง บประมาณ 2556 ว่ารัฐบาลมี
รายได้น าส่ ง คลัง ทัง้ สิ้น 311,870 ล้านบาท โดยสูง กว่ าเดือ น
เดียวกันปี ทผี่ ่านมา 53,503 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 ซึง่ เป็ นผล
มาจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่องจึง ทาให้
การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ได้
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ทกี่ ่อน
ในขณะที่ก ารเบิ ก จ่ ายงบประมาณมี จ านวนทัง้ สิ้ น
611,980 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปี ทผี่ ่านมา 294,792 ล้าน
บาท หรือร้ อยละ 92.9 โดยเป็ นผลมาจากความล่า ช้าของการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี งบประมาณ 2555
ประกอบกับการดาเนินนโยบายการคลัง แบบขาดดุลเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ของรัฐบาล ส่ง ผลให้ดุลงบประมาณขาดดุล 300,110
ล้านบาท ซึง่ เมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณที่ขาดดุลจากการไถ่
ถอนตั ๋วเงินคลังเป็ นหลักอีก 102,135 ล้านบาท ส่ง ผลให้ร ัฐบาล
ขาดดุลเงินสดรวม 412,583 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เ งินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุล 44,998 ล้านบาท ทาให้ดุลเงินสดหลังกูข้ าดดุล
ทังสิ
้ น้ 367,585 ล้านบาท ดัง นัน้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555
รัฐบาลจะมีเงินคงคลังอยู่ที่ 192,752 ล้านบาท ซึง่ ยังอยู่ในระดับ ที่
แข็งแกร่งต่อเนื่อง
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การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิม่ ขึ้นต่อเนื อ่ ง 18.55 จุด
SET Index ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ปิ ดที่ร ะดับ
1,391.93 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 18.55 จุดเมื่อเทียบกับ ดัชนีในช่วง
ต้นสัป ดาห์ที่อยู่ที่ 1,373.38 จุ ด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัปดาห์ 145,585.49 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซือ้ ขายตลอด
สัป ดาห์ ก่ อนที่ มี มู ล ค่ า กา ร ซื้ อ ข า ย 198,665.58 ล้ า นบ า ท
เนื่องจากเป็ นสัปดาห์ก่อนช่วงวันหยุดปี ใหม่ และเป็ นช่วงวันหยุด
คริสต์มาสของนักลงทุนต่างประเทศส่งผลให้ตลาดลดความคึกคัก
ลงบ้ า งในสัป ดาห์นี้ โดยมูล ค่า การซื้อ ขายสะสม (วัน ที่ 1-28
ธัน วาคม 2555) นัก ลงทุ น สถาบั น ในประเทศ บัญ ชีบ ริ ษั ท
หลัก ทรั พ ย์ และนัก ลงทุ น ต่ า งประเทศ ซื้อ สุ ท ธิ 1,465.34
3,247.96 และ23,090.02 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุ นทั ่วไปใน
ประเทศ ขายสุทธิ 27,803.32 ล้านบาท

ราคาทองคาตลอดสัป ดาห์ ปรับ ตัว เพิ ่ม ขึ้น 7.10 เหรีย ญ
สหรัฐฯต่อออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มกี ารปรับ ตัว เพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ร ะดับ 1,663.10 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัป ดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,656.0 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 7.10
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์
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เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
ญีป่ ุ่ นเผยยอดผลิตยานยนต์ พ.ย. ปรับตัวลดลงต่อเนื อ่ งเป็ น
เดือนที ่ 3
สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น แถลงว่า การผลิต ยานยนต์
ของญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 767,530 คัน ลดลงร้อย
ละ 8.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่ง ถือเป็ นการปรับ ตัวลดลง
ของปริมาณการผลิตยานยนต์เป็ นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
ตารางการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน
เดือน

2011

2012

มกราคม
กุมภาพันธุ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

706,107
795,632
404,039
292,001
489,723
742,431
790,325
704,096
883,593
904,247
838,135
848,208

837,197
952,268
984,567
799,474
781,340
893,149
922,685
735,999
773,990
792,166
767,530
-

สาคัญอันดับ 1 และทวีป เอเซีย ลดปริ มาณการน าเข้า ลงกว่ า
12,862 คัน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปญั หาการแข็ง ค่าของค่าเงิน
ั หาเศรษฐกิจ
เยนส่ ง ผลต่ อ การแข่ ง ขัน ด้า นราคา รวมถึ ง ป ญ
ภายในประเทศสหรัฐฯทีฟ่ ื้นตัวค่อนข้างช้า และปญั หาข้อพิพากใน
ประเทศจีนทีย่ งั ไม่ได้รบั การแก้ไข ส่วนปจั จัยที่ยงั คงต้องติดตาม
ยังคงเป็ นเรื่องของผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุด
ั หาหน้ าผาการคลัง ของสหรัฐ ฯ และ
ใหม่ ของญี่ปุ่น การแก้ป ญ
ทางออกของข้อพิพาทกับประเทศจีน
ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ พ.ย. ขยายตัวร้อยละ 4.4
กระทรวงพาณิช ย์สหรัฐฯ เปิ ดเผยยอดขายบ้านใหม่
เดือนพฤศจิกายนพุ่งขึน้ ร้อยละ 4.4 อยู่ที่ 377,000 ยูนิต /ปี และ
เป็ นการขยายตัวเร็วทีส่ ุดในรอบ 2 ปี ครึ่ง สะท้อนให้เ ห็นถึง ตลาด
ทีอ่ ยู่อาศัยของสหรัฐเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
โดยพิจารณาจากตัวเลขต่างๆ ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐที่
มีทศิ ทางปรับ ตัวดีขึ้น ทัง้ ยอดขายบ้านมือสองที่ป รับ ตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.9 ราคากลางของบ้านมือสองปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.1
อยู่ทรี่ ะดับ 180,600 ดอลลาร์ และดัชนีความเชื่อมั ่นของผู้ส ร้าง
บ้านทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยู่ทรี่ ะดับความเชื่อมั ่นที่ 47
โดยสาเหตุทที่ าให้ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยของสหรัฐฯ ปรับตัวดี
ขึ้นน่ าจะได้ร ับ อนิสงค์จ ากนโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจ QE3 ที่
เน้นหนักไปทีภ่ าคอสังหาริมทรัพย์ให้กลับ ฟื้ นตัวอีกครัง้ ด้วยการ
เข้าซื้อพันธบัต รประเภท MBS (mortgage-backed securities)
หรือตราสารหนี้ ที่ผูก พันกับ สินเชื่ออสัง หาริมทรัพย์ จ านวน 4
หมื่นล้านดอลลาร์ต่ อเดือน เพื่อหวัง จะกดอัต ราดอกเบี้ยสินเชื่อ
บ้า นในตลาดให้ต่ า ลงหรื อ ให้ผู้บ ริ โ ภคที่ซื้อ บ้ า นในช่ ว งอัต รา
ดอกเบี้ ย สู ง สามารถรี ไ ฟแนนซ์ ล ดภาระค่ า ใช้ จ่ ายซึ่ ง การ
ดาเนิ นการดัง กล่ าวจะเป็ นการกระตุ้น ภาคอสัง หาริมทรัพย์ใ ห้
กลับมาฟื้นตัวขึน้ ได้ในอนาคต

Chg. From prev.
year (%)
18.6
19.7
143.7
173.8
59.5
20.3
16.7
4.5
-12.4
-12.4
-8.4
-

ที่มา : Automobile Production Figures by Manufacturer

จากการทีย่ อดการผลิตยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นลดลง
เนื่ องจา กป ริ ม า ณความ ต้ อ ง การ ทัง้ ภาย ในป ระ เทศและ
ต่างประเทศปรับตัวลดลง ซึง่ ปจั จัยภายในประเทศเกิดจากปญั หา
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ผู้บ ริโภคขาดความเชื่อมั ่นทาให้ไม่
กล้าจับจ่ายใช้สอยและชะลอการจับจ่ายเพื่อรอดูสถานการณ์หลัง
การเลือกตัง้ ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กบั ฟื้นตัวอีกครัง้
ส่วนยอดการส่ง ออกที่ป รับ ตัวลดลงร้ อยละ 0.52 เมื่อ
เทียบกับเดือนทีผ่ ่านมาสาเหตุเพราะทวีปอเมริกาซึ่งเป็ นคู่คา้
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EU อนุมตั ิ เพิ ่มเงิ นทุ นให้ แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ของสเปน 4
แห่ง
สหภาพยุโรป (EU) อนุมตั ิการเพิม่ เงินทุนจานวน 1.865
พันล้านยูโร ให้แก่ธ นาคารพาณิ ชย์ 4 แห่ง ของสเปน ซึ่ง ได้แ ก่
ธนาคารลิเบอร์แบงค์จานวน 124 ล้านยูโร ธนาคารบัง โก ซีอีไอ
เอสเอส จานวน 604 ล้านยูโร ธนาคารกาฮา 3 จ านวน 407 ล้าน
ยูโร และธนาคารบัง โก มาเร นอสตรอม จ านวน 730 ล้านยูโร
สาหรับ การตัดสินใจเพิ่มเงินทุนของ EU ในครัง้ นี้ถือเป็ นความ
พยายามในการสร้างเสถียรภาพให้ร ะบบธนาคารในประเทศ ซึ่ง
จะทาให้ธนาคารพาณิชย์ของสเปนทัง้ 4 แห่ง มีสภาพคล่องมาก
ขึ้น ท าให้มี ศ ัก ยภาพในการบริ ห ารจัด การ และท าให้เ กิ ด
เสถียรภาพในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทัง้ นี้ สเปนถือ
เป็ นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ ใหญ่ เ ป็ นอันดับ 4 ของยูโรโซน
ั หาระบบการเงิ นของสเปนคลี่คลาย ก็จ ะช่ ว ย
ดัง นัน้ หากป ญ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของยูโรโซนด้วย

สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ ามั น ดิ บ ดู ไ บสั ป ดาห์ นี้ ยัง คง ได้ ร ั บ แร ง
สนับ สนุ น จากความหวัง ของนัก ลงทุ นต่ อ ความส าเร็ จ ในการ
แก้ปญั หาหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ ประกอบ
กับความต้องการใช้น้ามันที่เ พิ่มขึ้นในช่วงหน้าหนาว อย่างไรก็
ตาม ราคาน้ามันยังคงได้รบั แรงกดดันจากการซื้อขายที่บ างเบา
ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและวันและวันหยุด
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555
24
Dec
2012
105.89

Dubai
($/bbl)
ที่มา: ไทยออยล์

25
Dec
2012
ปิดทา
การ

26
27
Dec
Dec
2012
2012
106.73 108.03

28
Dec
2012
-

Average

106.88

ราคาน้ามันดิบดูไบ

US Dollares per Barrel

120
115
108.91
108.83108.11
109.34
107.03
107.78
106.74
108.56109.16
108.38
107.03
108.18
108.18
108.55
104.98
107.55
107.10 106.81
107.08
105.48
106.25
104.44
104.68
106.74
106.74
107.10
106.66
106.25
106.20
105.94
105.73
105.87 107.29
106.14
104.98104.63
104.50 104.10105.59105.61
104.72107.18
103.25

110 110.01
107.89
105
100

ที่มา: ไทยออยล์
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Weekly Review
ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-5 มกราคม 2556)
 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิ นของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงผลการประชุม
 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะจัดการประชุมเพื่อเจรจาเรือ่ งข้อตกลงการหลีกเลี่ยงภาวะหน้ าผาการคลังในวันอาทิ ตย์ที่
30 ธันวาคม 2555
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