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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 72 ประจาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

ช่วงวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556









พาณิชย์ทาใจส่งออก 56 โตแค่ 1% หวังปี 57 โตดี 5.9%
ลอยกระทงปีนี้คึกคัก คาดเงินสะพัดหมื่นล้าน ต่างจังหวัดคึกคักกว่า กทม.
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรตุลาคมวูบ 0.25%
ประเดิมรายได้รัฐปี 57 รายได้กรมศุลฯ วูบพันล้าน แต่ภาพรวมยังเกินเป้า 1.1 หมื่นล้านบาท
GDP ไตรมาส 3/2013 ของญี่ปุ่น ขยายตัว 0.5%
ว่าที่ประธานเฟดคนใหม่สนับสนุนการใช้มาตรการ QE ต่อ
S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสเหลือ AA
 GDP ไตรมาส 3 ปี 2556 ของยูโรโซนขยายตัวเพียง 0.1%

ภาวะเศรษฐกิจสาคัญในรอบสัปดาห์
พาณิชย์ทาใจส่งออก 56 โตแค่ 1% หวังปี 57 โตดี 5.9%
กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ ป ระชุม ประเมิ น สถานการณ์ก าร
ส่งออกปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่
ผ่ า นมา ร่ ว มกั บ อุ ต สาหกรรมส่ ง ออก 40 หน่ ว ยงาน โดยนาย
นิ วั ฒ น์ ธ า รง บุ ญ ท รง ไ พ ศ า ล รอง นา ย กรั ฐ ม นต รี แ ล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าตัวเลขการส่งออกปี
2557 น่าจะขยายตัวร้อยละ 5 พิจารณาบนพื้นฐานเศรษฐกิจโลกดี
ขึ้น หลังสถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐ ฯ และยุโรป เริ่มฟื้นตัว ดี
ขึ้ น และตั ว เลขการส่ ง ออกภาคเอกชนดี ขึ้ น ส่ ว นปี 2556 แม้
ขยายตัวต่ากว่าร้อยละ 2 แต่ดีกว่าประเทศส่งออกส่วนใหญ่ที่ติด
ลบ
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กาหนดตัวเลข
การส่งออกปี 2556 ว่าขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 หรือมูลค่า 2.31
แสนล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยประมวลจากข้ อ มู ลที่ ไ ด้ ห ารื อ กั บ
ภาคเอกชน 40 กลุ่ ม อุ ตสาหกรรมสาคั ญ โดยกลุ่ม เกษตรและ
อาหาร ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 การส่งออกข้าวปรับตัวลดลงร้อย
ละ 0.7 ยางพาราปรับตัวลดลงร้อยละ 5 ขณะที่อุตสาหกรรมหนัก

(อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ฯ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 กลุ่มแฟชั่น
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ไลฟ์สไตล์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2
สุขภาพและความงามปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และกลุ่มอื่นๆ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 5 ส่วนปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 5.9 จากการ
ขยายตัวของการส่งออกในทุกกลุ่ม โดยเกษตรและอาหาร ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 อุตสาหกรรมหนัก ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
แฟชั่นไลฟ์สไตล์ สุขภาพ/ความงาม และอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.8 5.0 6.3 และ 3.0
จากการประเมิ น ตั ว เลขการส่ ง ออกของกระทรวง
พาณิชย์ในปี 2556 ว่าจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1 ถือเป็นตัว
เลขที่ไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกใน
ระดับดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ภาคเอกชนมีการส่งสัญญาณมาโดย
ตลอดในช่ ว งที่ ผ่ า นมา โดยสาเหตุ ที่ ก ารส่ ง ออกในปี 2556
ขยายตั วในระดับ ต่า เป็ นผลมาจากหลายปัจ จัย ทั้ง ในส่ วนของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ ชะลอตัว ทั้งในส่วนของ ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา เนื่องจาก
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ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา รวมถึงความไม่สงบในหลายภูมิภาค
ทั่ว โลก กอรปกั บระดับ ราคาสิ นค้ า เกษตรในตลาดโลกปรับ ตั ว
ลดลง ซึ่ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ก ารขยายตั ว ของการ
ส่งออกในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวในระดับต่าเพียง
ร้อยละ 0.05 และหลายฝ่ายมองว่าสถานการณ์ด้านการส่งออก
ในช่ ว งไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี น่ า จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ของหลายภูมิภาคทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นได้บ้าง แต่ก็
ต้ อ งมาเผชิ ญ กั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ท างการเมื อ งใน
ประเทศที่ ห ากยื ด เยื้ อ รุ น แรงจะกระทบต่ อ การส่ ง ออกและ
เศรษฐกิจตั้งแต่ปลายปีถึงปีหน้า สาหรับมุมมองต่อการส่งออกใน
ปี 2557 ที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.9 ถือเป็นมุมมองที่
ค่อนข้างเป็นบวก แต่ก็ถือว่าอัตราการขยายตัวของการส่งออกใน
ระดับดังกล่าวใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ หากสถานการณ์เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศไม่รุน แรงจนส่งผลกระทบต่อ ภาคการ
ส่ ง ออก อาจเห็ น ตั ว เลขการขยายตั ว ของการส่ ง ออกในระดั บ
ดังกล่าวก็เป็นได้
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เงียบเหงาเหมือนเดิม
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กทม.และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

12.4
31.8
44.2
11.6
100.0

10.3
9.2
43.5
37.0
100.0

และในปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีการใช้จ่ายในช่วงวัน
ลอยกระทงมากกว่าปีก่อนโดยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ
50 โดยเหตุผลที่ทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ราคาสินค้า
แพงขึ้นเป็นหลัก โดยในปีนี้ในช่วงวันลอยกระทงจะมีเงินสะพัด
10,877 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.6

การวางแผนลอยกระทง กทม.และปริมณฑล ต่างจังหวัด โดยรวม
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เงียบเหงาเหมือนเดิม
สนุกสนานน้อยกว่า
สนุกสนานเหมือนเดิม
สนุกสนานมากกว่า
รวม

ลอยกระทงปีนี้คึกคักคาดเงิ นสะพัด หมื่นล้า น ต่างจังหวั ด
คึกคักกว่า กทม.
จากการส ารวจประชาชนทั่ ว ประเทศจ านวนทั้ ง สิ้ น
1,245 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2556 พบว่าในปี
นี้คนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 มีการว่างแผนไปลอยกระทงและเมื่อ
แยกระหว่างคนกรุงเทพฯ กับคนต่างจังหวัดพบว่าคนต่างจังหวัด
มีการวางแผนออกไปลอยกระทงมากกว่าคนในกรุงเทพฯ และ
บรรยากาศการลอยกระทงในปีนี้เมื่อเทียบกับผลการสารวจของปี
ก่อนพบว่ามีความสนุกสนานน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อยและเมื่อแยก
ระหว่างคนกรุงเทพกับต่างจังหวัดพบว่าคนในต่างจังหวัดมองว่า
วันลอยกระทงจะมีบรรยากาศที่สนุกสนานมากกว่าคนในกรุงเทพ

ไม่ลอย
ลอย
ไม่แน่ใจ

บรรยากาศการลอยกระทง

ส่วนความกังวลในวันลอยกระทงได้แก่ ไฟไหม้ จี้ ปล้น
ล้วงกระเป๋า จราจรติดขัด ล่วงละเมิดทางเพศ การชุมนุมประท้วง
และปัญหาอาชญากรรม ตามลาดับ ปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาล
แก้ไขคือ ความไม่แน่นอนทางการเมือง สินค้าแพง เศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัว ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว เศรษฐกิจโลก ราคา
น้ามัน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
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นอกจากนี้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง ยังไม่พบว่าผล
ของการชุม นุมประท้ว งทางการเมืองจะกระทบการใช้จ่า ยของ
ประชาชนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย
โดยรวม แม้ประชาชนห่วงใยสถานการณ์การเมือง แต่ส่วนใหญ่
ยังห่วงภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินค้ามีราคาแพง ประกอบกับ
เกรงว่าตัวเองจะมีเงินไม่พอใช้มากกว่า จึงระมัดระวังการใช้จ่าย
ทาให้ ภาวะเศรษฐกิจ ยั ง มีสัญ ญาณชะลอตั ว ลงถึง สิ้ น ปีนี้ ดั ง นั้ น
รัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงเร่งการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้มากขึ้น

ลดลงจากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา สุ ก ร ไก่ เ นื้ อ และไข่ ไ ก่
ราคาสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ด้านดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรเดือนตุลาคม 2556 อยู่ที่ 112.36 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าสาคัญที่ผลผลิต
สูงขึ้น ได้แ ก่ ข้า วเปลื อกเจ้ า ยางพารา สุ กร ไก่เนื้อ และไข่ไ ก่
ส่วนสินค้าสาคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสาปะหลัง และปาล์ม
น้ามัน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปรับตัวลดลงของดัชนีราคาสินค้า
เกษตรในช่วงปัจจุบันนั้น เนื่องจากผลผลิตเริ่ มออกสู่ตลาดเป็น
จานวนมากส่งให้ระดับราคาสินค้าปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามใน
เดือนพฤศจิกายน 2556 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับเดือนตุลาคม ในขณะที่ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง สิ น ค้ า
สาคัญที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ข้าวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลั ง สับปะรดโรงงาน และมันฝรั่ ง
ทั้งนี้สาหรับสินค้าที่ภาครัฐมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือรองรับไว้แล้ว
คาดว่าจะช่วยพยุงราคาตลาดให้เกษตรกรได้ ในระดับหนึ่ง แต่
ส าหรั บ สิ น ค้ า ชนิ ด อื่ น ที่ ไ ม่ มี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเตรียมการรับมือเกี่ยวกับด้านผลผลิตที่กาลังจะออก
สู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งหากเกิดภาวะสินค้าล้นตลาดหรือเกิน
ความต้ อ งการย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาสิ น ค้ า ชนิ ด นั้ น ๆ ได้
เช่นกัน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรตุลาคมวูบ 0.25%
นายอนั น ต์ ลิ ล า เลขาธิ ก ารส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัด
จากดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า เกษตรเดื อ นตุ ล าคม 2556 อยู่ ที่ 155.35
ลดลงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย
สิ น ค้ า เกษตรที่ มี ร าคาปรั บ ตั ว ลดลง ได้ แ ก่ ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ยางพารา ซึ่ ง ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ราคาลดลงเนื่ อ งจากผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก โดยเฉพาะสหรัฐ ฯ ที่เป็นผู้ผลิตสาคัญ
อันดับ หนึ่ง ของโลกมีปริ มาณเพิ่มขึ้ น มากกว่ าความต้ องการใช้
ภายในประเทศ ส่ ว นยางพาราราคาลดลงเนื่ อ งจากผลผลิ ต
มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับสต็อกยางของ
จีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น
ได้แก่ ปาล์มน้ามัน สับปะรดโรงงาน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย
ปาล์มน้ามัน และสับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิต
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
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ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3

%YOY

ต.ค.-56

ม.ค.-55

0.00

ก.ค.-56

40.00

เม.ย.-56

80.00

ม.ค.-56

120.00

ต.ค.-55

160.00

60.00
50.00
40.00
47.19
112.36
30.00
121.19
115.87113.85115.23
110.78 116.48111.78
100.95108.77
20.00
97.98 104.15
10.00
14.42
9.26 6.60 8.78
8.95
0.00
5.49 4.59
5.32
1.05 2.692.78
-0.36 -2.94
-10.00
-2.70
-4.25
-5.32
-6.97
-3.73
-20.00
-19.07
ก.ค.-55

200.00

228.38

เม.ย.-55

240.00

ก.ย.-56

ก.ค.-56

พ.ค.-56

มี.ค.-56

ม.ค.-56

ม.ค.-55

0.00

พ.ย.-55

40.00

ก.ย.-55

80.00

ก.ค.-55

120.00

พ.ค.-55

160.00

20.00
155.35 16.00
159.27 157.75 155.22 152.52 153.17 152.54 152.61
150.92 155.24 153.79 155.86
12.00
8.00
4.00
0.00
3.72
0.671.860.84 1.76-0.20 -4.00
-3.55
-8.00
-4.20 -4.18 -4.33
-6.55 -5.79 -6.54
-7.83
-12.00
-10.18
-10.60
-11.43 -12.97
-16.00
-12.16
-15.55
-20.00
มี.ค.-55

200.00

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

Weekly Review
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางกรมธนารักษ์เองได้รับมอบนโยบายเพื่อ
ประเดิ ม รายได้ รั ฐ ปี 57 รายได้ ก รมศุ ล ฯ วู บ พั น ล้ า น แต่
เพิ่มช่องทางเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งโดยการนาพื้นที่ราชพัสดุมา
ภาพรวมยังเกินเป้า 1.1 หมื่นล้านบาท
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการการเร่งปรับราคาประเมินที่ดิน
กระทรวงการคลังแถลงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ให้สอดคล้องกับราคาตลาดโดยใช้การจ้างเอกชน และจัดทาการ
ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 สูงกว่า
ประเมินเป็นรายปี
เป้าหมาย เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคขยายตัวอย่าง
จากข้ อ มู ลการจั ด เก็ บ รายได้ ข องรั ฐบาลจะเห็ น ได้ ว่ า
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในสาขาค้าส่ง ค้าปลีก ภาษีสุราที่เพิ่มขึ้นจาก
แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในภาวะชะลอ แต่การบริโภค
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุรา และภาษีเ งินได้บุคคล
ภายในประเทศก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจยังขยายตัว
ธรรมดาที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณสะท้อนให้เห็นถึงรายได้ของ
และสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มาตรการ
ภาคครั ว เรื อ น โดยเฉพาะฐานเงิ น เดื อ น และฐานเงิ น ฝากที่
ภาษี และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ
ขยายตัวได้ดี เป็นผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนตุลาคมอยู่
เองที่ จ ะดาเนิ น การก็ ยั ง เป็น ปั จ จั ย สาคั ญ ที่ จ ะท าให้ ก ารจั ด เก็ บ
ที่ 178.5 พันล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 11.2 พันล้านบาท
รายได้ ข องภาครั ฐ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย และสิ่ ง ที่ ภ าครั ฐ ควร
หรือร้อยละ 6.7 (สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ
ดาเนินการต่อไปคือการเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดและ
21.4) อย่างไรก็ดีในเดือนตุลาคมมีภาษีที่สามารถจัดเก็บได้ต่า
สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ผู้ เ สี ย ภาษี ถึ ง แนวทางที่ ภ าครั ฐ จะ
กว่าประมาณการที่สาคัญ ได้แก่ ภาษีศุลกากรขาเข้าเนื่องจากการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการ แต่อย่างไรก็
นาเข้าที่ลดลงจากความต้องการบริโภคที่ลดลง ประกอบกับการ
ตามยั ง มี ปั จ จั ย เสี่ ย งสาหรั บ การจั ด เก็ บ รายได้ ข องภาครั ฐ คื อ
คุมเข้มห้ามนาเข้ารถจดประกอบ และรถยนต์ในตลาดเกรย์มาร์
สถานการณ์ ความขัด แย้ งทางการเมื องเกี่ ยวกั บ พรบ.นิ ร โทษ
เก็ต ซึ่งเคยสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่าหมื่นล้านบาท แต่
กรรม รวมทั้ ง ความชั ด เจนของโครงการลงทุ น ของภาครั ฐ
อย่างไรก็ตามทางกระทรวงคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ตาม
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่
เป้าหมายที่ 2.275 ล้านล้านบาท เนื่องจากขณะนี้ทางกระทรวง
ยัง คงชะลอตั ว ต่ อเนื่ อ ง ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลต่ อ ความเชื่อ มั่ น ของนั ก
เร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษี
ลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ขะลอการลงทุน และมีความ
เพื่ออุดช่องว่างการหลบเลี่ยงและการฉ้อโกงภาษีอากรทั้งระบบ
ระมัดระวังด้านการบริโภคเพิ่มมากขึ้น
โดยเน้นการสร้า งความสะดวกและลดต้ นทุนเพื่อจูง ใจให้ ผู้เสี ย
ภาษีเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเข้มงวดกับการปราบปรามและ
บทลงโทษทางกฎหมายกับผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
การจัดเก็บรายได้ภาครัฐเดือน ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556 แยกตามหน่วยงาน
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ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index เพิ่มขึ้น 15.63 จุด มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 1.48
แสนล้านบาท
SET Index ณ.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ปิดที่ระดับ
1,420.66 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.63 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1405.03 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่
ผ่านมาที่ค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 24.05 จุด มูลค่าการ
ซื้อขายตลอดสัปดาห์เบาบางที่ระดับ 148,401.51 ล้านบาท ลดลง
จากมู ลค่ า การซื้ อ ขายตลอดสั ป ดาห์ ก่ อ นที่ มี มู ลค่ า การซื้ อ ขาย
192,600.63 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-15
พฤศจิ ก ายน 2556) บั ญ ชี ส ถาบั น ในประเทศ บั ญ ชี บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 9,571.93
1,692.50 และ10,667.11 ล้านบาทตามลาดับ ในขณะที่นักลงทุน
ต่างประเทศ ขายสุทธิ 21,931.54 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ใน
สัปดาห์นี้ภาพรวมยังคงซึมตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้
เป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีกลุ่มการเมือง
ต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น และกลุ่มผู้ชุมนุมขู่จะมีการยกระดับการ
ชุมนุมในช่วงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน ส่งผลให้นักลงทุนทั้งใน
และต่ า งประเทศชะลอการลงทุน เพื่ อ รอดูสถานการณ์ดั ง กล่ า ว
รวมถึ ง มี ก ารดึ ง เงิ น ลงทุ น กลั บ ไปลงทุ น ใ นภู มิ ภ าคที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูงกว่า ส่งผลให้สถานการณ์การลงทุนในระยะนี้ซึม
ตัวลงไปบ้าง

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากปัจจัยทางการเมือง คาดสัปดาห์
หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.35-31.85 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัด
จากปัจจัยทางการเมืองในประเทศเป็นสาคัญและเมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ก่อนหน้าโดย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ปิดที่ระดับ
31.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ 0.68 เมื่อ
เทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ระดับ 31.35 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยในช่วงต้นสัปดาห์ นี้
ค่ า เงิ น บาทปรั บ ค่ า อ่ อ นลงอย่ า งมากจากความไม่ ส งบทาง
การเมือง ผนวกกับการที่สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขอัตราการว่างงาน
ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีแรง
ซื้อเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้ น และในช่ วงระหว่างสั ปดาห์ยังไม่ มี
ปัจจั ยใหม่ ๆ เข้ ามากระทบตลาด มีเ พีย งนั กลงทุ นที่ ยัง คงรอดู
สถานการณ์ทางการเมืองของไทยว่าจะเป็นอย่างไร รวมถึงรอดู
ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าจะมีนโยบายในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐออกมาในทิศทางใด หากมีการลดวงเงินใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจลงจะส่งผลทันทีต่อค่าเงินบาท โดยจะทาให้
ค่ า เงิ น บาทปรั บ ตั ว อ่ อ นค่ า ลงอย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง หาก
สถานการณ์ ท างการเมื อ งไทยเกิ ด ความรุ น แรงจะส่ ง ผลให้ นั ก
ลงทุนขาดความเชื่อมั่น และเทขายเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยง
และหันไปถือเงินสกุลอื่นที่มีความมั่นคงมากกว่านี้ ทั้งนี้สาหรับ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทคือ สถานการณ์การเมืองในประเทศ
และตัวเลข GDP ไตรมาส 3/56 ของไทยและตัวเลขสาคัญทาง
เศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ คื อ ข้ อ มู ล เงิ น ทุ น ไหลเข้ า สุ ท ธิ เ ดื อ น
กันยายน ยอดค้าปลีก ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคม ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย และจานวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังอาจจับตา
บันทึกการประชุมเฟด (29-30 ตุลาคม) และข้อมูล PMI เบื้องต้น
สาหรับเดือนพฤศจิกายนของหลาย ๆ ประเทศด้วย ดังนั้นศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (18-22
พฤศจิกายน 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.3531.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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ราคาทองคาสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง 2.10 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ระดับ 1,283.70
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตั วลดลงจากราคาทองในช่วงต้ น

สัปดาห์ (11 พฤศจิกายน 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,285.80 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 2.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์
ปรั บ ตั วลดลงต่อ เนื่ องหลั ง จากสั ปดาห์ ที่ ผ่า นมาที่ ร าคาทองค า
ปรับตัวลดลง 4.80 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์
GDP ไตรมาส 3/2013 ของญี่ปุ่น ขยายตัว 0.5%
รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น เปิ ด เผยตั ว เลขผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3/2556 ขยายตัวร้อยละ 0.5 สูง
กว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 แต่เมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มี
การขยายตัวลดลง โดยไตรมาสที่ 2 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.9 แต่
อย่างไรก็ตามการขยายตัวในไตรมาสที่ 3 นี้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นขยายตัวติดต่อกัน 4 ไตรมาส
นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2556
ส่วนสาเหตุของการขยายตัวในอัตราที่ลดลงนั้นเกิดจาก
การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการส่งออกยังคงไม่เ ติบโตมากนัก
โดยการบริโภคขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 ส่วนด้านการส่งออกหด
ตัวลงร้อยละ 0.6 เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชะลอ
ตัวลง แต่คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส

ที่ 4 เนื่ อง จ า กผู้ บ ริ โ ภ ค จ ะ ใ ช้ จ่ า ย เ พิ่ ม ขึ้ นก่ อ นกา รขึ้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในปีหน้า
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ว่าทีป่ ระธานเฟดคนใหม่สนับสนุนการใช้มาตรการ QE ต่อ
นางเจเน็ต เยลเลน รองประธานเฟด ซึ่งได้รับการเสนอ
ชื่อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประธานเฟดคนต่ อ ไป เตรี ย มจะชี้ แ จงต่ อ
สภาคองเกรสว่าการผ่อนคลายทางการเงินหรือ QE ยังคงต้อง
ดาเนินต่อไป เนื่องจากตัวเลขด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงที่
ผ่านมา ยังไม่สามารถฟื้นตัว ได้อย่างแข็งแกร่ง ดังนั้นมาตรการ
ผ่ อ นคลายทางการเงิ น (QE) ยั ง มี ค วามสาคั ญ ในการส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่ง
ผลจากการคงมาตรการในครั้ง นี้ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุน
ปรับตัว โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเพียง 5 จุด และ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวลดลง อยู่ที่ 31.46 /ดอลลาร์ สหรัฐ
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่อยู่ที่ 31.60 /ดอลลาร์สหรัฐ

GDP ไตรมาส 3 ปี 2556 ของยูโรโซนขยายตัวเพียง 0.1%
สานักงานสถิติของยุโรป (Eurostat) รายงานว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ของยูโรโซนในไตรมาส 3 ของปีนี้
ขยายตัวร้อยละ 0.1 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน
แต่อยู่ในอัตราชะลอตัว ลดลงจากไตรมาส 2 ที่ขยายตัวร้อยละ
0.3 เนื่องจากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและ
อันดับสองในยูโรโซนอย่างเช่นเยอรมนีและฝรั่งเศสมีการขยายตัว
ลดลง โดยจีดีพีของเยอรมนีขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 ลดลงจาก
ไตรมาส 2 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.7 ขณะที่จีดีพีของฝรั่งเศสขยายตัว
ลดลงร้อยละ 0.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาส 2 อันเป็น
ผลมาจากภาคการส่งออกที่ชะลอตัวลง สาหรับประเทศในยูโรโชน
ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดในไตรมาสนี้คือ ฟินแลนด์
และเอสโทเนีย ขยายตัวในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 0.4 อย่างไร
ก็ดีแม้ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น
ตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมนั้นถือว่าเศรษฐกิจยังคง
อ่อนแอ และมีความเปราะบางอยู่มาก เนื่องจากเศรษฐกิจของยูโร
โซนยังเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งปัญหาการว่างงาน ปัญหา
หนี้สาธารณะ ปัญหาเงินฝืด และปัญหาสถาบันการเงิน ซึ่งจาก
ตัวเลข GDP ดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจยูโรโซนว่าอาจมีความล่าช้ามากขึ้น

S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสเหลือ AA
สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ระหว่ า งประเทศ
Standard & Poor’s หรือ S&P ประกาศปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถื อของฝรั่งเศสลง 1 ขั้ น จาก AA+ มาอยู่ที่ ระดับ AA
พร้อมแนวโน้มมีเสถียรภาพ (เป็นการปรับลดครั้งที่สองนับจาก
เดือนมกราคม 2555) สาหรับการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของฝรั่งเศสในครั้งนี้ เนื่องจากอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง
พร้อมทั้งระบุว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะส่งผลเสียต่อ
ฐานะการคลังของรัฐบาล ซึ่งน่าจะเป็น อุปสรรคต่อความก้าวหน้า
ในการปฏิรูปงบประมาณ
แม้ ว่ า ในไตรมาส 2 ของปี เศรษฐกิ จ ฝรั่ ง เศสจะเริ่ ม ส่ ง
สั ญ ญาณฟื้ น ตั ว (ร้ อ ยละ 0.5) แต่ ใ นไตรมาส 3 กลั บ พบว่ า
เศรษฐกิจของฝรั่งเศสมีการขยายตัวลดลง โดยขยายตัวลดลงร้อย
ละ 0.1 เนื่องจากภาคการส่งออกที่ลดลงเป็นสาคัญและการใช้จ่าย
ของภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวลง ประกอบกับฝรั่งเศสยังคงประสบ
กับปัญหาหลายอย่าง อาทิ ปัญหาการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหา
หนี้สาธารณะ อย่างไรก็ตามการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ฝรั่ ง เศสยั ง ส่ ง ผลท าให้ นั ก ลงทุ น เกิ ด ความวิ ต กกั ง วลต่ อ ภาวะ
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซนเนื่ อ งจากฝรั่ ง เศสถื อ เป็ น ประเทศที่ มี ข นาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในยูโรโซน
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาส รายประเทศ
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Weekly Review
29.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งทาให้ตลาดคาดว่าอาจส่งผลกระทบ
ต่ออุปทานน้ามันดิบโลกได้ อย่างไรก็ตามตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3

สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ ามั น ดิ บ ดู ไ บสั ป ดาห์ นี้ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จาก
สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในตะวั น ออกกลางโดยเฉพาะการ
ประท้วงของกลุ่มคนงานในลิเบียที่ขัดขว้างไม่ให้มีการขนส่งน้ามัน
เพื่อการส่งออก ประกอบกับสานักงานพลังงานสากล หรือ IEA
คาดว่าในอีก 1-2 เดือ นข้า งหน้ าความต้ องการใช้น้ ามัน จะมี
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ราคาน้ามันยังได้รับ
แรงสนับสนุนจากปริมาณการผลิตน้ามันของกลุ่ม OPEC มีการ
ปรับลดลงติด ต่อกันเป็นเดือนที่สาม โดยล่าสุดในเดือนตุลาคม
OPEC มีการผลิตน้ามันลดลง 0.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่

ของยูโรโซนทีม่ ีการขยายตัวลดลงโดยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1
ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ามันในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 11-15 พฤศจิกายน 2556
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 พฤศจิกายน 2556)
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี 2556-2557

9

