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Weekly Review 

 

 
ธปท. คาดเศรษฐกิจปี 2556 โตร้อยละ 4.9 ดีขึ้นจากท่ีเคย
คาดไว้ร้อยละ 4.6 

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการประเมิน
เศรษฐกิจไทยในรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมกราคม 
2556 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดไว้
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 4.9 
เนื่องจากอุปสงค์ภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการลงทุนที่มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์ในครั้ง
ก่อน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนที่
คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นนั้นได้ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นจากเดิม (เดือน
ตุลาคม 2555) คาดว่าการลงทุนภาคเอกชนในปี 2556 จะอยู่ที่
ร้อยละ 6.8  เพิ่มเป็นร้อยละ 12.1 เช่นเดียวกับการเติบโตในปี 
2555 ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.4  เป็นร้อยละ 16.5 สอดคล้องกับ
การลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นในการลงทุนโครงการสาธารณูปโภค
ที่คาดว่าจะขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 17.1 จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 7.9 
กอรปกับความเสี่ยงของทิศทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่

ลดลง จากการแก้ไขปัญหาของกรีซที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง
คาดว่ากรีซจะไม่ออกจากลุ่มยูโร นอกจากนี้มาตรการทางการเงิน
ยังมีความผ่อนคลายอีกทั้งภาครัฐยังปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลงเหลือร้อยละ 23 ขณะที่การบริโภคในประเทศก็ยังมีแนวโน้มดี
ต่อเนื่องจึงเชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวและขยายตัวได้ต่อไป  
           ขณะที่ภาคการส่งออกเชื่อว่าผ่านพ้นจุดต่่าสุดแล้วและ
จะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ จากทุก
หมวดสินค้าซึ่งปีนี้คาดว่าส่งออกจะโตที่ระดับร้อยละ 9 ซึ่งเป็นผล
มาจากปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น การแก้ปัญหาของกรีซมีความ
ชัดเจนขึ้นและยังคงเป็นสมาชิกยูโรโซนต่อไป ขณะที่สหรัฐฯ ผ่าน
ข้อตกลงด้านหน้าผาทางการคลังท่าให้บรรเทาความไม่แน่นอนได้
มาก แม้จะต้องติดตามการปรับเพดานหนี้และการลดค่าใช้จ่ายลง
ก็ตาม โดยปัจจัยที่ยังต้องติดตามซึ่งอาจกระทบต่อเสถียรภาพ
ระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างใกล้ชิดมี 3 ปัจจัย คือ ความผันผวน
ของเงินทุนเคลื่อนย้าย ความเสี่ยงจากการเร่งตัวของสินเชื่อและ
หนี้ครัวเรือน และผลจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่่ารอบสองต่อ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ธปท. คาดเศรษฐกิจปี 2556 โตร้อยละ 4.9 ดีข้ึนจากที่เคยคาดไว้ร้อยละ 4.6 
 พาณิชย์ฯ คาดครึ่งปีแรกส่งออกขยายตัวร้อยละ 9.3 
 “บาทแข็ง” หากยาวหว่ันกระทบความสามารถแข่งขันส่งออกไทย  
 กระทรวงเกษตรฯ ผนึก 2 หน่วยงาน สร้าง Food Safety จุดแข็งสินค้าเกษตรและอาหารของไทย  
 กรมบัญชีกลางจัดทีมบี้เบิกงบฯ ดันทุกหน่วยงานก่อหนีผู้กพันภายในเดือนมีนาคม 
 ค้าปลีกสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึน 2 เดือนต่อเนื่อง 
 นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนไทยครัง้แรกในรอบ 11 ปี 
 World Bank ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 2556 อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.4 
 GDP จีนไตรมาส 4 ปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 7.9 
 

Weekly Review 
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จะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.8 และเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 
1.7  

 การปรับประมาณการตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว เป็นมุมมองของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจ โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัว
ได้จากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ทั้งใน
ส่วนของการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวในระดับที่ดี รวมถึง
การลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีการขยายตัวในระดับที่ดี
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ใน
ทิศทางที่ดี ซึ่งเป็นผลจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ในสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยในปี 2556 ซึ่งหากในปี 2556 ไม่มี
ปัจจัยลบทั้งในส่วนของสถานการณ์ในประเทศ และเศรษฐกิจโลก
ในระดับที่รุนแรง ตัวเลขการขยายตัวในระดับดังกล่าวถือว่าอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก 

พาณิชย์ฯ คาดครึ่งปีแรกส่งออกขยายตัวร้อยละ 9.3 
ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง

พาณิชย์ คาดการณ์การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 
2556 จะขยายตัวร้อยละ 9.38  โดยคาดว่าการส่งออกของไทยไป
ยังจีนขยายตัวร้อยละ 9.98 อินเดียขยายตัวร้อยละ 10.30  
อาเซียน(9 ประเทศ) ขยายตัวร้อยละ 6.79  ญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 
3.31 สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.45 และยุโรป (15 ประเทศ) 
ขยายตัวร้อยละ 5.71 ซึ่งก่อนหน้านี้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า
กระทรวงพาณิชย์จะหารือร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินสถานการณ์การส่งออกและน่าเข้าของประเทศ ในปี 
2556 ภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีการก่าหนดเป้าหมาย
การส่งออกของประเทศที่ร้อยละ 8-9 และในช่วงเดือนพฤษภาคม
นี้จะมีการประชุมทูตพาณิชย์จากทุกประเทศทั่วโลก เพื่อประเมิน
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และทบทวนเป้าหมายการส่งออกของ
ประเทศ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง 

แม้สถานการณ์ด้านการส่งออกของไทยในปี 2555 จะไม่สู้ดีนัก 
โดยการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกในปี 2555 มีมูลค่ารวม 
211,417.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.32 แต่เมื่อ
พิจารณาการส่งออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 มีมูลค่าทั้งสิ้น 

19,555.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 26.86 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่การส่งออกได้รับผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยอย่างหนัก เร่งขึ้นจากเดือนตุลาคม และกันยายน ที่การ
ส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.57 และ0.20 ตามล่าดับ ซึ่งถือเป็นการ
ขยายตัวของการส่งออกต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นผล
จากจากปัจจัยฐานต่่าของช่วงเดียวกันของปีก่อนจากวิกฤติ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 54 อีกทั้งเมื่อพิจารณาการส่งออก
รายตลาดในเดือนพฤศจิกายนการส่งออกสามารถขยายตัวได้ทั้ง
ตลาดหลัก ตลาดศักยภาพสูง และตลาดศักยภาพระดับรอง ที่การ
ส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 21.2 28.1 และ 40.1 ในขณะที่ตลาด
อื่นๆ ชะลอตัวลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับการส่งออกในแต่ละ
ตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการ
ส่งออกที่เริ่มกลับมาขยายตัวได้ในระดับที่ดีอันเป็นผลจากการที่
ภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาฟื้ นตั วอย่ าง เต็มที่ภายหลั ง
สถานการณ์น้่าท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมา แม้สถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกทั้งเศรษฐกิจยุโรป และสหรัฐฯ จะยังมีความเสี่ยงอยู่มากใน
ระยะที่ผ่านมาก็ตาม โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกในปี 2556 
น่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2555 
หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่เลวร้ายลงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้  

 “บาทแข็ง” หากยาวหวั่นกระทบความสามารถแข่งขัน
ส่งออกไทย  

ค่าเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ระดับ 
30.09 บาท/ ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแข็งค่าขึ้นมากกว่าสัปดาห์ก่อน 
0.30 บาท สาเหตุเกิดจากเงินทุนไหลเข้ามาเก็งก่าไรในตลาด
พันธบัตรรัฐบาลและตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศ
ไทย   
 ซึ่งในระยะสั้นคาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบกับผู้ส่งออก
มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้คาดการณ์และหา
วิธีการรองรับไว้เบ้ืองต้นแล้ว แต่หากค่าเงินบาทแข็งค่าในระยะ
ยาวอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของ
ไทย เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยมีต้นทุนการผลิตที่
สูงขึ้นจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่า 300 บาท หาก
สถานการณ์ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าในระยะยาวจะเป็นปัจจัย
ซ้่าเติมผู้ประกอบการ และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ด้ านก าร ส่ ง ออ กของ ไท ย ในร ะย ะต่ อ ไปไ ด้
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก 2 หน่วยงาน สร้าง Food Safety จุด
แข็งสินค้าเกษตรและอาหารของไทย  

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส่านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยถึงการด่าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ในการ

เร่งสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการด่าเนินการตรวจสอบ 

วิเคราะห์ และควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร

ของไทยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อเป็นการรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตลอดจนเป็นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนของอาเซียนให้ได้รับความ

ปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่ผลิตและ

รับรองจากประเทศไทย ซึ่งเป็นสร้างภาพลักษณ์และสร้างความ

แตกต่างให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย  

 อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มของทิศทางในอนาคตของ
สังคมโลก ที่เริ่มมุ่งเน้นไปในทิศทางของการผลิตที่มีมาตรฐาน 
ปลอดภัย นอกจากนี้แล้วจากแนวโน้มการค้าสินค้าเกษตรและ
อาหารของอาเซียนในปัจจุบันที่มีการลดภาษีน่าเข้า ท่าให้เกิด
การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการ
ด่าเนินการในเรื่อง Food Safety ในอีกมุมมองหนึ่ง อาจมองว่า
เป็นมาตรการที่มิใช่ภาษีที่สามารถน่ามาใช้กีดกันทางการค้าได้ 
ซึ่งการสร้างจุดแข็งด้าน Food Safety ของประเทศไทย ให้กับ
สินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งในเวทีอาเซียนและเวที
โลกในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงในระยะต่อไป 

 

กรมบัญชีกลางจัดทีมบี้เบิกงบฯ ดันทุกหน่วยงานก่อหนี้
ผูกพันภายในเดือนมีนาคม 

 กรมบัญชีกลาง กล่าวถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส

แรกของปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) ท่าได้ใกล้เคียง

เป้าหมายทั้งในภาพรวมและรายจ่ายการลงทุน ตามมาตรการเร่ง

อัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับมาตรการ

เร่งรัดหน่วยงานให้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

2556 รวมถึงเป็นปีแรกที่ไม่ให้มีการกันงบไว้เบิกเหลื่อมปี การ

เร่งรัดเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาให้แล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 2556 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนธันวาคมใน

ภาพรวมอยู่ที่  4 .36 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 25.46 

แบ่งเป็นรายจ่ายประจ่าเบิกจ่ายแล้ว 3.82 แสนล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 28.38 และงบลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 5.35 หมื่นล้านบาท 

ร้อยละ 14.65 แต่อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่มีงบ

ลงทุนเกินกว่า 1 พันล้านบาท มีเพียง 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 

23 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 และ

บางหน่วยงานยังไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน เช่น ส่านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร. )  และส่านักงาน

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น

ต้น 

นอกจากนี้ยั งพบว่าหน่วยงานราชการระดับกรม

ประมาณ 50 แห่ง จาก 200 แห่ง เบิกจ่ายงบไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน และส่วนราชการท้องถิ่น

เบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้า โดยงบประมาณโดยรวมเบิกจ่ายได้เพียง

ร้อยละ 1.48 และงบลงทุนเบิกจ่ ายได้เพียงร้อยละ 0.35 

โดยเฉพาะใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย มุกดาหาร ลพบุรี บุรีรัมย์ 

อัตราแลกเปลี่ยน 14 ม.ค. 56 15 ม.ค. 56 16 ม.ค. 56 17 ม.ค. 56 18 ม.ค.56 เฉลี่ย 

บาท/ดอลลาร์ 30.42 30.24 30.06 29.93 29.79 30.09 
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ล่าพูน อ่านาจเจริญ ขอนแก่น ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา 

และสมุทรปราการ  

ส่วนการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชก่าหนดให้อ่านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้่าและสร้าง 

อนาคต พ.ศ. 2555 (3.5 แสนล้านบาท) มีการเบิกจ่ายเพียง 

4.55 พันล้านบาท หรือร้อยละ 20.08 ของวงเงินที่ได้รับการ

อนุมัติจัดสรรแล้ว 2.26 หมื่นล้าน ซึ่งตามเป้าหมายต้องเบิกจ่าย

ให้ได้ร้อยละ 100 

ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ร้อยละ 94 ของงบประมาณรายจ่ายรวม และงบ

ลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 80 ของงบลงทุนทั้งหมด ทางกรมบัญชีกลาง

จึงได้ท่าหนังสือถึงผู้บริหารระดับกรมเพื่อรับทราบและช่วย

เร่งรัด และมอบหมายให้ผู้บริหารของกรมไปช่วยก่ากับดูแลแต่

ละกระทรวง รวมทั้งสั่งการไปยังคลังจังหวัดให้ช่วยก่ากับและ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท้องถิ่น นอกจากนี้มีแผนจะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายที่ติดขัดอยู่ 

และรัฐบาลยังได้ก่าหนดตัวชี้วัดการท่างาน (KPI) ของทุก

หน่วยงาน 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของ

ภาครัฐต่อความต่อเนื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ

ลงทุนของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของไทยในเวลานี้ จากแนวทางการด่าเนินงานที่

กรมบัญชีกลางน่ามาใช้นั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีช่วยให้การเบิกจ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใช้จ่ายงบประมาณ และน่ามาสู่แนวทางการบริหารจัดการ

งบประมาณที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศ และต่อท้องถิ่นอย่าง

แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐควรจะค่านึงถึงสาเหตุที่มีการ

เบิกจ่ายล่าช้าซึ่งอาจจะเกิดจากความจ่าเป็น รวมทั้งผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นๆ เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพหรือ

มาตรฐานตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบก่าหนด  

การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 

เป้าหมายอัตรา 
การเบิกจ่ายสะสม 

ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายอัตรา 
การเบิกจ่ายสะสม  

งบลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 
(ร้อยละ) 

เบิกจ่าย
สะสม

ภาพรวม 
(ล้านบาท) 

อัตราการ
เบิกจ่าย
ภาพรวม 
(ร้อยละ) 

เบิกจ่าย
สะสมงบ
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

อัตราการ
เบิกจ่าย 
งบลงทุน 
(ร้อยละ) 

20 10 436,356.08 25.46 53,506.26 14.65 
ที่มา : กรมบัญชีกลาง 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง ภาพรวม 1,714,182.09 ล้านบาท 

 วงเงินงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง งบลงทุน 365,351.27 ล้านบาท 
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SET Index ตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.38 จุด  

 SET Index ณ.วันที่ 18 มกราคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,434.44 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.38 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,412.06 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น

ตลอดสัปดาห์รวมมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 290,914.88 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มี

มูลค่าการซื้อขาย 268,580.67 ล้านบาท เนื่องจากผ่านพ้นช่วง

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนใน

ตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีเงินลงทุนต่างประเทศไหลเข้าสู่ตลาด

หลักทรัพย์มากขึ้นในระยะนี้ โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-

18 มกราคม 2556) นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 10,483.63 

ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 629.91 

3,725.43 และ6,128.29 ล้านบาทตามล่าดับ   

ราคาทองค าตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.10 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์  

ราคาทองค่าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค่า ณ.วันที่ 18 มกราคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,690.40 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,667.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 
23.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค้าปลีกสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2 เดือนต่อเนื่อง 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกใน

เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 อยู่ที่ 4.16 แสนล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. อยู่ที่  4.14 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่ง

เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยสาเหตุที่ท่า

ให้ยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น

ช่วงที่ผู้ประกอบการต่างจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายรับช่วง

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ส่งผลให้ประชาชนมีการเร่งการ

จับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับในช่วง

เดือนตุลาคม สหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากพายุ เฮอร์ริเคนแซนด้ี 

ส่งผลให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม

วัสดุก่อสร้าง อุปโภคบริโภค เพื่อน่ามาปรับปรุงบ้านเรือนที่ได้รับ

ความเสียหายจากพายุเฮอร์ริเคนแซนด้ี  

ส่าหรับในเดือนหน้าคาดการณ์ว่า ตัวเลขยอดค้าปลีก

อาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลงได้บ้าง เนื่องจากการที่ประชาชนมี

การเร่งการจับจ่ายไปแล้วในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 

ส่งผลให้ประชาชนน่าจะมีการชะลอการใช้จ่ายลงบ้างในเดือน

มกราคม  

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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ที่มา : United States Census Bureau  
นายกฯ ญ่ีปุ่นเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 11 ปี 

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางมาเยือน

ไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่าง 17-18 

มกราคม 2556 ถือเป็นการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ซึ่งการเดินทาง

มาดังกล่าวเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน   

ประเทศญี่ ปุ่นถือ เป็นประเทศที่ มีความส่า คัญต่อ

เศรษฐกิจของไทย เนื่องจากในปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นเป็น

ประเทศที่เข้ามาลงทุนและเป็นคู้ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลค่า

การค้ากว่า 2,109,113 ล้านบาท (มกราคม-พฤศจิกายน 2555)  

ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าญี่ปุ่นมาโดยตลอด การที่

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค

เอเชียในครั้งนี้ คาดว่าเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ

ด้านการค้าและการลงทุนทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีเพิ่ม

มากขึ้น ตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทเพื่อถ่วงดุลอ่านาจกับ

ประเทศจีนในภูมิภาคนี้ 

 
 

World Bank ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 2556 
อยู่ท่ีระดับร้อยละ 2.4 

World Bank ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเมื่อวันที่ 

15 มกราคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกปี 2556 จะ

ขยายตัวที่ ระดับร้อยละ 2.4 ลดลงจากเดิมร้อยละ 3.0 ที่

คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากเศรษฐกิจกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้วยังคงเผชิญกับภาวะรัดเข็มขัดทางการคลั ง 

อัตราการว่างงานในระดับสูง และความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่อยู่ใน

ระดับต่่า ทั้งนี้ World Bank คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว

ที่ร้อยละ 1.9 เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวร้อยละ 0.1 เศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 0.8 เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 8.4 

และเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัวร้อยละ 6.1 ตามล่าดับ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะ
ค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างชัดเจนในปี 2557 เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ท้า
ทายแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ประกอบด้วย วิกฤติหนี้
สาธารณะในยูโรโซนซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจโลก
ปี 2556 การจัดการฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ และปัญหา
เพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ การฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจ
จีน และภาวะความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ เช่น 
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้่ามันที่
ส่าคัญของโลกซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงกับราคาน้่ามันใน
ตลาดโลก  
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ประมาณการเศรษฐกิจโลก ปี 2553 
 2012 2012 2013  

(June 2012) 
2013 

(Jan 2013) 
2014 

World 2.7 2.3 3.0 2.4 3.1 
   US 1.8 2.2 2.2 1.9 2.8 
   Euro zone 1.5 -0.4 0.7 -0.1 0.9 
   Japan -0.7 1.9 1.5 0.8 1.2 
   China 9.3 7.9 8.1 8.4 8.0 
   India 6.9 5.1 7.2 6.1 6.8 
ท่ีมา: World Bank 

GDP จีนไตรมาส 4 ปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 7.9 
 เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4 ของปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 
7.9 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.4 โดยได้แรง
สนับสนุนจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เน้นการ
บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ประกอบกับการลงทุนใน
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคการผลิต 
ภาคการค้าปลีกที่ขยายตัวในระดับที่ดี รวมถึงตัวเลขการส่งออก
ที่ปรับตัวดีขึ้น  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาสที่ 

4 ปี 2555 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาทั้งปี 2555 พบว่า

เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพียงร้อยละ 7.7 เป็นอัตราการขยายตัว

ของเศรษฐกิจจีนต่่าสุดตั้งปี 2542 สาเหตุส่าคัญมาจาก

เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป 

และปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจจีนในปี 

2556 จะมีภาพด้านบวก หากสถานการณ์ต่างๆ ยังอยู่ภายใต้

การควบคุมสถานการณ์ของรัฐบาลจีน รวมถึงประสิทธิภาพของ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 

 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์นี้ มีความผันผวนโดย
ได้รับแรงสนับสนุนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น หลังจาก
สหรัฐฯ รายงานยอดผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน
ลดลงและตัวเลขการขอสร้างบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงตัวเลข 
GDP ไตรมาส 4 ปี 2555 ของจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่
ตลาดมีความกังวลว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในแอลจีเรียอาจ
ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้่ามันดิบในตลาดโลก หลังจากที่ทหาร
แอลจีเรียเข้าช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มผู้ ก่อการร้าย   
อัลกออิดะห์จับตัวไป ล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศเกรงว่าผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะห์อาจขยายการคุกคาม
ไปยังแหล่งผลิตน้่ามันในประเทศลิเบีย เพื่อต่อรองให้รัฐบาล
ฝรั่งเศสหยุดให้การสนับสนุนรัฐบาลของประเทศมาลีซึ่งก่าลังมี
ความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะห์ในขณะนี้  

อย่างไรก็ตามการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกในปีนี้ของ World Bank และความกังวลต่อปัญหา

เพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยกดดันราคาน้่ามันใน

สัปดาห์นี้

ท่ีมา: ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน 
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ราคาน้ ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2556 

 14 Jan 2013 15 Jan 2013 16 Jan 2013 17 Jan 2013 18 Jan 2013 Average 
Dubai ($/bbl) 106.70 107.26 106.44 106.36 - 106.69 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ  

 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 

 
 

 

 สถานการณ์ความรุนแรงในแอลจีเรีย 

 การเจรจาระหว่างส านักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และอิหร่าน เรื่องโครงการนิวเคลียร์ 

 ธนาคารกลางญ่ีปุ่นประชุมวันสุดท้ายและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 
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ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสัปดาห์น้ี (14-18 มกราคม 2556) 


