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Weekly Review 

 

 
เงินเฟ้อ มิ.ย. เพิ่มร้อยละ 2.25 ต่่ำสุดรอบ 43 เดือน เหตุรำคำ
อำหำรสดลง-รำคำน ่ำมันทรงตัว  

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนมิถุนายน 2556 ที่ท า
การส ารวจจากราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศ 450 รายการ อยู่
ที่ระดับ 105.31 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2556 และปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวในระดับที่ต่ า
ที่สุดในรอบ 43 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉล่ีย 6 เดือนของปี 2556 
(ม.ค.-มิ.ย.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่เงินเฟ้อเฉล่ีย
หลุดจากเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 2.8-3.4 โดยสาเหตุที่เงิน
เฟ้อในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง เป็นผล
มาจากราคาอาหารสดค่อยๆ  ปรับตัวลดลงเข้าสู่ระดับปกติตาม
สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวย และเป็นฤดูกาลของผัก -ผลไม้ 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นกอรปกับราคาสินค้าและบริการ
อื่นๆ ไม่ได้ปรับตัวสูงมากนัก 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2556 
ที่สูงขึ้นร้อยละ 2.25 ดังกล่าว เป็นผลมาจากการสูงขึ้นของดัชนี

ราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 3.52  
ได้แก่ ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง  สูงขึ้นร้อยละ 1.15 
เนื้อ สัตว์  เป็ด ไก่  และสัตว์น้ า  สูงขึ้นร้อยละ 6.12 ไข่และ
ผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 5.06 ผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 9.76 
เครื่ องประกอบอาหารสูงขึ้น ร้อยละ 0 .7   เครื่ องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.01 และอาหารส าเร็จรูปสูงขึ้นร้อยละ 
1.24 ส่วนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารสูงขึ้นร้อยละ 1.59 
ได้แก่เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าสูงขึ้นร้อยละ 0.91 เคหสถานสูงขึ้น
ร้อยละ 1.31  การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 
0.83 พาหนะการขนส่งและการส่ือสารสูงขึ้นร้อยละ 1.95 การ
บันเทิง การอ่าน การศึกษา  และการศาสนาสูงขึ้นร้อยละ 0.39 
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 7.31 
          ด้านเงินเฟ้อพื้นฐานประจ าเดือนมิถุนายน 2556  ซึ่ง
ค านวณจากรายการสินค้าและบริการ 312 รายการ  โดยหัก
รายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและกลุ่มพลังงาน 138 รายการออก
เท่ากับ 103.07 สูงขึ้นร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม
2556 และสูงขึ้นร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา และเฉล่ีย 6  เดือนปีนี้เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อย
ละ 1.23 

ภำวะเศรษฐกิจส่ำคัญในรอบสัปดำห์ 

 เงินเฟ้อ มิ.ย. เพิ่มร้อยละ 2.25 ต่่ำสุดรอบ 43 เดือน เหตุรำคำอำหำรสดลง-รำคำน ่ำมันทรงตัว  

 ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย.ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 เหตุขำดนโยบำยกระตุ้นกำรลงทุนภำครัฐ
ล่ำช้ำ  

 กขช.กลับล่ำคงจ่ำน่ำข้ำวตันละ 15,000 ถึง15 ก.ย.  

 ภำรกิจ “เบญจำ” รัฐมนตรีช่วยคลังคนใหม่ 

 ยอดค่ำสั่งซื อใหม่ของโรงงำนในสหรัฐฯ พ.ค. เพิ่มขึ นร้อยละ 2.1 

 ธนำคำรกลำงญี่ปุ่น คงใช้มำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำรเงินเชิงปริมำณต่อไป 

 ธนำคำรกลำงยุโรปประกำศคงอัตรำดอกเบี ยนโยบำย 
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   จากอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด
ในรอบ 43 เดือน เป็นผลมาจากแนวโน้มราคาสินค้าส่วนใหญ่อยู่
ในภาวะปกติ รวมถึงราคาน้ ามันที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัว 
ซึ่งการที่อัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับต่ า
ดังกล่าวอาจยังไม่สามารถบอกได้ว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไป
จะอยู่ในระดับที่ต่ าต่อเนื่องหรือไม่  ซึ่งอาจจะต้องพิจารณา
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการ
ที่อัตราเงินเฟ้อในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ าและต่ ากว่ากรอบที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ น่าจะมี
ส่วนช่วยในการด าเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของกระทรวง
พาณิชย์มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยที่จะต้องพิจารณา
เน่ืองจากถือเป็นปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อโดยเฉพาะราคา
น้ ามันที่อาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะต่อไป จากการที่
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจะเป็นแรงกดดันให้ระดับราคาการน าเข้า
น้ ามันเมื่อคิดเป็นเงินบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นแรงกดดันให้
ราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และจะกระทบ
ต่อเงินเฟ้อในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามจากอัตราเงินเฟ้อในช่วงครึ่ง
แรกของปีที่อยู่ในระดับต่ า คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีกระทรวง
พาณิชย์น่าจะสามารถบริหารจัดการเงินเฟ้อตลอดทั้งปีให้อยู่ ใน
กรอบที่ได้ตั้งไว้ที่ร้อยละ 2.8-3.4 ได้ไม่ยากนัก  

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย. ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 เหตุ
ขำดนโยบำยกระตุ้น กำรลงทุนภำครัฐล่ำช้ำ  

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน
มิถุนายน 2556 จากการส ารวจประชาชน 2,242 คน โดยพบว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่  3 
ติดต่อกันจากหลายปัจจัยลบบั่นทอนความเชื่อมั่น โดยดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ระดับ 81.6 ต่ าสุดใน
รอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา ลดลงจาก
ระดับ 82.5 ในเดือนพฤษภาคม ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 71.8 ต่ าสุดในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 ซึ่งลดลงจาก 72.8 ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานอยู่ที่ 73.5 ต่ าสุดในรอบ 5 
เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งลดจาก 74.4 ในเดือน
พฤษภาคม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 

99.3 ลดจาก 100.4 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่ดัชนีมีค่าต่ ากว่าระดับ 100 
          โดยปัจจัยลบที่ส่งผลให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ปรับตัวลดลง ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลด
ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เหลือร้อยละ 4.5 จาก
เดิมร้อยละ 5.3 รวมถึงการที่ศาลปกครองกลางมีค าส่ังให้รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน และ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (อีไอเอ) จาก
โครงการบริหารจัดการน้ า 350,000 ล้านบาทก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและการลงทุน รวมถึง 
ความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก หลังจากสหรัฐประกาศลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลาย
การเงิน (คิวอี) ในช่วงปลายปีนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เดือน
มิถุนายนลดลง 110.17 จุด, การส่งออกของไทยเดือนพฤษภาคม
ลดลง ร้อยละ 5.2  และการขาดดุลการค้าสูงถึง 2,304.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
 คาดว่าแนวโน้มดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในช่วงขา
ลง โดยปัจจัยลบที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือกังวลปัญหาการเมืองใน
ประเทศ การชุมนุมประท้วง ห่วงการยุบสภาที่จะท าให้นโยบาย
รัฐบาลไม่ชัดเจน รองลงมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่โดดเด่น 
ซึ่งอาจกระทบต่อภาคการผลิต การส่งออก และการจ้างงานใน
ประเทศ ตามด้วยประชาชนไม่มีอ านาจซื้อ เพราะราคาข้าวของ
เพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย 
เห็นได้จากผลส ารวจภาวการณ์ใช้จ่ายของประชาชน ที่ยังเห็นว่า
ความเหมาะสมในการซื้อบ้าน รถยนต์ ท่องเที่ยวลดลง ซึ่งคาดว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะอยู่ในช่วงขาลงไปจนถึงไตรมาส 3 
เป็นอย่างน้อย เพราะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงยังไม่มีสัญญาณ
ปรั บฟื้ นตั วขึ้ น  ดั งนั้ น รั ฐบ าลต้ อ ง เ ร่ งก ร ะตุ้ น เศ รษฐกิ จ
ภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีอ านาจซื้อกลับมา ซึ่งการชะลอ
การปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม (แอลพีจี) ไปจนถึงเดือนกันยายน จะ
ท าให้ไม่เกิดผลลบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ต้องเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณที่ยังค้างอยู่โดยเร็ว เพื่อช่วยพยุงการจ้างงาน 
รวมถึงต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 

กขช.กลับล่ำคงจ่ำน่ำข้ำวตันละ 15,000 ถึง15 ก.ย.  
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คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนาย
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคลัง เป็นประธาน มีมติให้กลับไปใช้เงื่อนไขโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือก ฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 (นาปรัง) ของรัฐบาล
มาใช้รูปแบบเดิมที่ราคาตันละ 15,000 บาท คงราคารับจ าน า
ข้าวเปลือกเจ้า 100 เปอร์เซ็นต์ที่ความชื้น 15% และข้าวชนิด
อื่นๆ กลับมาที่ราคาเดิมเช่นกัน โดยจะรับจ าน าเฉพาะปริมาณที่
ไม่เกินที่ระบุในใบรับรองเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ในวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัวเรือน ตามมติ กขช. เดิม 
 นอกจากนี้  กขช. ยังมีมติให้เพิ่มช่องทางและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลช่วงครึ่งปีหลัง
ด้วยการขายข้าวเป็นการทั่วไปให้ผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อ
การส่งออกยังต่างประเทศหรือจ าหน่ายภายในประเทศ ทั้งข้าว
หอม ข้าวเหนียว ข้าวขาว และข้าวเปลือก ในส่วนของปริมาณ
ข้าวในโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 
(นาปรัง) และฤดูการผลิตปี 2556/2557 (นาปี) จากปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่ในการเพิ่มกลุม่ประเทศส่งออกข้าวใหม่และปริมาณ
ขายข้าวเพิ่มขึ้น ด้วยรูปแบบช่องทางเดิมการเจรจาขายแบบรัฐ
ต่อรัฐ และร่วมกับภาคเอกชนผู้ส่งออกข้าวในการน าข้าวสาร
ส่งออกให้มีความสม่ าเสมอมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวเปลือกจะน ามา
แปรรูปเป็นข้าวนึ่ง โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป 
 ดังนั้นหากมองในมุมของเกษตรกรคงจะเป็นการส่งผล
ทางจิตวิทยาและความเชื่อมั่นให้ดีขึ้นหลังจากมติครั้งที่ผ่านมาได้
มีการปรับลดลงเหลือตันละ 12,000 บาท แต่ท้ายที่สุดแล้วการ
ด าเนินโครงการรับจ าน าดังกล่าวนั้น ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส 
ซึ่งเป็นจุดเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา 
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากผู้ค้าราย
ใหญ่อย่างอินเดีย และเวียดนาม รวมถึงพม่าที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่ง
รายใหม่ อาจส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกของข้าวไทยได้ในอนาคต ดังนั้นใน
ระยะยาวต้องให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่
ต้องพึ่งพิงนโยบายของรัฐมากนัก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เร่งด าเนินพัฒนาการหรือมีมาตรการที่จะเป็นการสนับสนุน
เกษตรกร เช่น การลดต้นการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การท าพื้นที่ โซนนิ่งในการท าการเกษตร พร้อมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป  

ภำรกิจ “เบญจำ” รัฐมนตรีช่วยคลังคนใหม ่

ห ลั ง จ า ก ก า ร ป รั บ คณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ น ส่ ว น ข อ ง

กระทรวงการคลังได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่

เพิ่มขึ้นอีก 1 ต าแหน่ง ได้แก่ นางเบญจา หลุยเจริญ ดังนั้นจึงต้อง

มีการแบ่งภารกิจการก ากับดูแลส่วนราชการและหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังใหม่ เพื่อให้การท างานของ

กระทรวงมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนายทนุศักดิ์จะรับผิดชอบ

การด า เนินงานของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรดังเดิมเพื่อดูแลปัญหาเร่ืองราคาสินค้าเกษตรและราคา

ผลไม้ตกต่ า นางเบญจาจะรับผิดชอบเรื่องรายได้และรายจ่ายของ

รัฐบาล ซึ่งเป็นงานที่เคยบริหารมาแล้วก็จะทราบข้อมูลเป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะการเร่งสะสางการทุจริตขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีทั้งคน

ในและคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้อยู่ ในระหว่างการ

ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงและรายงานสรุปซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายใน 60 วัน 

จากการมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ เป็นอดีต

ข้าราชการของกระทรวงนั้นก็นับเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะเข้าใจ

ถึงกระบวนการท างาน ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ดังนั้น

การมอบนโยบายในการด าเนินงานก็น่าจะมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

หลายๆ อย่างที่เริ่มหมดลง การทุจริตด้านภาษี อาทิ รถยนต์หรู

จดประกอบ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยังคงเป็นประเด็นส าคัญ

ที่ภาครัฐควรเร่งด าเนินการ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านรายได้ภาครัฐ

เองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิความผัน

ผวนค่าเงินบาท การใช้มาตรการภาษีต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้ง

การปรับปรุงโครงสร้างทางภาษีทั้งที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วและที่อยู่

ระหว่างการด าเนินงานซึ่งล้วนกระทบต่อรายได้ของภาครัฐบาล 

นอกจากนี้ด้านรายจ่ายของรัฐบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้จะ

เป็นการลงทุนแต่ก็มีสัดส่วนของงบลงทุนที่ลดลง ในฐานะการคลัง
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ที่มีการขาดดุลการก่อหนี้เพิ่มจากเงินนอกงบประมาณ อาทิ โครงการรับจ าน าราคาสินค้าเกษตร การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ตาม พรบ. เงินกู้ 2 ล้านล้าน โครงการการบริหารจัดการน้ า 3.5 แสนล้าน ซึ่งก็เป็นที่จับตาของหลายฝ่ายถึงความโปร่งใสจากการ

ด าเนินงานของโครงการดังกล่าว ดังนั้นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังคนใหม่ก็คงมีเป้าหมายที่ท้าทายให้ต้องเร่งด าเนินการ

กันต่อไป 

กำรแบ่งภำรกิจในกำรก่ำกบัดแูลงำนของกระทรวงกำรคลัง 

ที่มำ : กระทรวงกำรคลัง  

 

 

SET Index ปรับตัวลดลง 10.57 จุด ซื อขำยซบเซำ 1.76 แสน

ล้ำน ต่ำงชำติเทขำยต่อเน่ือง 

 SET Index ณ.วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,441.33 จุด ปรับตัวลดลง 10.57 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่  1,451.90 จุด ปรับตัวลดลงหลังจากที่ใน

สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 51.40 จุด 

โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 175,998.21 ล้านบาท 

ลดลงอย่างมากจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่า

การซื้อขาย 295,370.03 ล้านบาท เนื่องจากในสัปดาห์นี้ตลาด

หลักทรัพย์มีการหยุดท าการ 1 วันในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 

2556 เน่ืองจากเป็นวันหยุดรายครึ่งปี โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม 

(วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556) บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนัก

ลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 432.50 และ4,309.54 ล้านบาท 

ตามล าดับ ในขณะที่สถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ 

ขายสุทธิ 3,306.35 และ 1,435.69 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศมีการขายสุทธิต่อเนื่องจาก

ในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นผลจากนักลงทุนมีการเทขายเพื่อดึงเงิน

ลงทุนกลับประเทศ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่ง

สัญญาณชัดเจนว่าจะชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ใน

ปลายปีนี้ และจะยุติภายมาตรการดังกล่าวในช่วงกลางปี 2557 

ภายหลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญาณการขยายตัวในระดับที่

ชัดเจนขึ้น 

นำยกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง 

• ส่ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
• กรมธนำรักษ์ 
• ส่ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ 

• ส่ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
• ธนำคำรออมสิน 
• ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
• บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ่ำกัด 

นำยทนุศักดิ์ เล็กอุทัย        รัฐมนตรีช่วย
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

• กรมสรรพสำมิต 
• โรงงำนยำสูบ 
• ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 

• ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
• ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 

• ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน่ำเข้ำ
แห่งประเทศไทย 
 

นำงเบญจำ หลุยเจริญ        รัฐมนตรีช่วย
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

• กรมศุลกำกร 
• กรมบัญชีกลำง 
• ส่ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ 
• ธนำคำรกรุงไทย 
• ส่ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

กำรเงินกำรลงทุนรอบสัปดำห์ 
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ค่ำเงินบำทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน คำดสัปดำห์หน้ำ
ค่ำเงินบำทจะอยู่ในช่วง 30.80-31.40 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้เคล่ือนไหวอยู่ในช่วงเดียวกันของสัปดาห์
ก่อน โดยแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆ โดย ณ วันที่   5 กรกฎาคม 
2556 ปิดที่ระดับ 31.13 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในระดับทรง
ตัวเมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ระดับ 31.13 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยในสัปดาห์นี้
ปัจจัยที่ท าให้ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอยู่ยังคงเป็นปัจจัยเดิมจาก
สัปดาห์ก่อน คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศว่า
จะชะลอการใช้มาตรการ QE ลงในช่วงปลายปี 2556 และอาจจะ
หยุดใช้มาตรการ QE ลงในช่วงกลางปี 2557 ซึ่งนักลงทุนยังคง
เฝ้ามองแนวทางของธนาคารสหรัฐอย่างใกล้ชิด ส่วนในช่วงต้น
สัปดาห์ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเนื่องมาจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อ
สินทรัพย์เส่ียงเนื่องจากตัวเลขภาคการผลิตหลายภาคปรับตัวใน
ทิศทางที่ดีขึ้น และกลับมาอ่อนค่าลงตามเดิม ทั้งนี้ส าหรับค่าเงิน
บาทในสัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะจะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงค่าเงินบาท คือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
สหรัฐ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม, ดัชนี
ราคาผู้ผลิต, งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนมิถุนายน, สต็อก
สินค้าภาคค้าส่งเดือนพฤษภาคม, จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดการเงินไทยยังน่าจะจับตา
มองผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 
10 กรกฎาคมนี้อีกด้วย ดังนั นศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจคำดกำรณ์ว่ำในสัปดาห์หน้า (8-12 กรกฎาคม 2556 ) 
ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 30.80 - 31.40 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

รำคำทองค่ำสัปดำห์นี ปรับตัวลดลงต่อเน่ือง 6.20 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 
โดยราคาทองค า ณ.วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 
1,232.50 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก
ราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ (1 กรกฎาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 
1,238.70 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 6.20 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่สัปดาห์
ก่อนหน้าราคาทองค าปรับตัวลดลงสูงถึง 87.50 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ 

 
  

 

 

ยอดค่ำสั่งซื อใหม่ของโรงงำนในสหรัฐฯ พ.ค. เพิ่มขึ นร้อยละ 
2.1 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยยอดค าส่ังซื้อใหม่ของ
โรงงานในสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1 
ซึ่งมากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.3 ซึ่ง
เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส าหรับการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์
ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 

นอกจากนี้ยอดค าส่ังซื้อโรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังสอดคล้องกับ
ดัชนีค าส่ังซื้อใหม่เดือนพฤษภาคม โดยมีดัชนีที่อยู่ที่ 56.0 ซึ่ง
ดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตสหรัฐมีการ
ขยายตัว 

ส าหรับกลุ่มที่มียอดการส่ังซื้อเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าเครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านการขนส่ง 
ส่วนแนวโน้มยอดค าส่ังซื้อในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะปรับตัว
ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการอาจจะ
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กังวลกับการปรับลดขนาดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีผล
ต่อการขยายตัวต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ธนำคำรกลำงญี่ปุ่น คงใช้มำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำรเงิน
เชิงปริมำณต่อไป 

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) จะยังคงใช้มาตรการผ่อน
คลายทางการเงินเชิงปริมาณและคุณภาพต่อไป โดยให้เหตุผล 
จากมาตรการดังกล่าวส่งผลท าให้แนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่นฟื้น
ตัวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจรวมถึงอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ตามที่เคยกล่าวไว้ 

นอกจากนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังเปิดเผยผลส ารวจ “ทัง
กัง” รายไตรมาส โดยระบุดัชนีความเชื่อมั่นของบริษัทผู้ผลิต
ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นมีค่าเป็นบวกในไตรมาสที่ 2 (เมษายน.-
มิถุนายน) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี ตลอดจนยัง ปรับ
เพิ่มประเมินภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใน 8 เขต จากจ านวน
ทั้งหมด 9 เขตว่ามีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 เดือนก่อน
หน้า 

 จากตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นมีทิศทางการปรับตัวดีขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามยังคงต้องระวังปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป และ
ปัญหาความไม่สงบในประเทศอียิปต์ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศชะลอตัวลง 

 

ธนำคำรกลำงยุโรปประกำศคงอัตรำดอกเบี ยนโยบำย 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.50 (ซึ่งเป็นระดับต่ าสุด
เป็นประวัติการณ์) และยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใด
เพิ่มเติม ถือเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่
สองหลังจากที่ได้มีการปรับลดลงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
และคาดว่าจะมีการปรับลดลงอีกในระยะต่อไป จากการที่ ECB 
ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมนั้นเนื่องจากเศรษฐกิจ
ของยูโรโซนยังคงอยู่ในภาวะถดถอย แม้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
ของยูโรโซนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจะปรับตัวดีขึ้น แต่อัตรา
การว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 12.2) อัตราเงินเฟ้ออยู่
ในระดับต่ า (ร้อยละ 1.6) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ายูโร
โซนยังคงประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องและ
ยังคงมีความเส่ียงในหลายปัจจัย ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ทางการ
เมืองในโปรตุเกสได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศประกาศลาออกจากต าแหน่ง  

อย่างไรก็ตาม การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ใน
ครั้งนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะใน
ยูโรโซนและเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซน
ให้รอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย  

ECB Policy Rate 

 

ที่มำ: ECB  
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สถำนกำรณ์รำคำน ่ำมัน 

รำคำน ่ำมันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดำห์นี  ยังคงมีความผัน
ผวนโดยราคาน้ ามันปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัว ประกอบกับตลาดมีความกังวลหลังจากที่ ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะชะลอมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ในปลายปีนี้ อย่างไรก็ตามราคาน้ ามัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์จากการที่ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม (ร้อยละ 
0.50) และสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่เกิดจาก
การประท้วงในบางประเทศอย่างลิเบีย รวมถึงเหตุการณ์ความ
รุนแรงในอียิปต์ซึ่งล่าสุดกองทัพอียิปต์ได้ก่อรัฐประหารและปลด
ประธานาธิบดีโมฮาเหม็ด มอร์ซี ออกจากต าแหน่ง  พร้อมทั้ง

แต่งตั้งนายอัดลี มานซูร์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ท าหน้าที่
แทนนายมอร์ซีจนกว่าอียิปต์จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่มาจาก
การเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีความกังวลต่ออุปทานน้ ามันดิบ
โลก 

รำคำน ่ำมันดบิดูไบ ระหว่ำงวนัที 1-5 กรกฎำคม 2556 

 1 July 
13 

2 July 
13 

3 July 
13 

4 July 
13 

5 
July 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

98.87 99.26 100.91 101.36 - 100.10 

ที่มำ: ไทยออยล์ 

รำคำน ่ำมันดบิดูไบ 

 

 

ที่มำ: ไทยออยล ์
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ประเด็นที่น่ำจับตำมองในสัปดำห์นี   (8-12 กรกฎำคม 2556) 

 ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจแถลงปรับประมำณกำรณ์เศรษฐกิจไทยปี 2556  

 สถำนกำรณ์กำรเมืองในโปรตุเกส ภำยหลังรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงต่ำงประเทศประกำศลำออกจำกต่ำแหน่ง 

 ท่ำทีของสหรัฐฯต่อสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในอียิปต์ และประธำนำธิบดีคนใหม่ 

  
 


