
 

1 
 

Weekly Review 

 

 
สศค. ฟันธงจีดีพีไทยปีน้ีโตได้แค่ร้อยละ 5.5 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ในปี 2555 ใหม่อีก
ครั้ง โดยจะเป็นการปรับลดลงเหลือร้อยละ 5.5 จากเดิมก่อนหน้า
นี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ 5.7 อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเติบโตของจีดีพีทั้งปีนี้ที่ได้ปรับลดลงมาใหม่นั้น ถือว่ายังเป็น
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและน่าพอใจเป็นอย่างมาก โดย
การเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้เป็นผลมาจากการใช้นโยบายของ
รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการรถยนต์คันแรก 
โครงการรับจ าน าข้าวและค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน เป็นต้น 
ท าให้การบริโภคภาคเอกชนในปีนี้ เติบโตร้อยละ 5.2 ขณะที่การ
ลงทุนภาคเอกชนเติบโตร้อยละ 14.1 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโต
สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2547 นอกจากนี้การลงทุนของภาครัฐปีนี้มีการ
เติบโตร้อยละ  8.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 

8.7 จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้
เหนือระดับร้อยละ 5 ส าหรับปัจจัยลบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยจน
ส่งผลท าให้ สศค. ต้องปรับลดประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีลง มี
เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น ได้แก่ การส่งออกที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาวิฤกติเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ล่าสุด สศค.ได้ปรับลดเป้าการ
เติบโตของภาคการส่งออกทั้งปี จากเดิมร้อยละ 12.8 เหลือเพียง
ร้อยละ 4.5 ขณะที่ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลก ปัจจุบันยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับราคายังอยู่ใน
ทิศทางที่ทรงตัว 

จากการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจของ สศค. ดังที่ได้
กล่าวไว้แล้ว ปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2555 
ได้แก่สถานการณ์ด้านการส่งออกที่ชะลอตัวลงมากตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยอย่าง
สหภาพยุโรปที่ชะลอตัวลง สอดคล้องกับการคาดการณ์เศรษฐกิจ
ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจที่ได้คาดการณ์ไว้ในช่วง

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สศค. ฟันธงจีดีพีไทยปีน้ีโตได้แค่ร้อยละ 5.5 
 พาณิชย์เผยส่งออกไทยเดือนสิงหาคมลดลงร้อยละ 6.95  
 SMEs ร้อยละ 60 ไม่พร้อมรับ AEC วอนรัฐมีมาตรการช่วยเหลือหากได้รับผลกระทบ 
 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี 2555  
 ขายข้าวรอบ 2 แค่ 5 หมื่นตัน เอกชนเมินคุณภาพต่ า  
 ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ใน

สเปน แต่กลับแข็งค่าขึ้นช่วงปลายสัปดาห์เม่ือสเปนให้ความม่ันใจในการแก้ไขปัญหาหนี้ คาดสัปดาห์
หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.60-30.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคสหรัฐฯ กันยายนปรับตัวดีขึ้นสอดรับการใช้มาตรการ QE 3 
 ญี่ปุ่น เผยยอดผลิตยานยนต์ เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน 

 สเปนอนุมัติงบประมาณและแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจส าหรับปี 2556 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 24-28 ก.ย. 55 ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจ าวันที่ 1 ต.ค. 55 
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วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมาว่าหากการส่งออกของไทยในปีนี้
สามารถขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 5 จะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ภาพรวมของไทยสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5-5.5 ซึ่งการที่
เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ในปีนี้เป็นผลมาจากการใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ รวมถึงสถานการณ์ด้านการ
บริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในระดับที่ดีเป็นหลัก อย่างไรก็
ตามปัจจัยที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป คือปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที่ต่างๆ ว่าในระยะต่อไปจะขยายพื้นที่มากขึ้นหรือไม่ และจะ
ลุกลามท่วมไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนน้ าท่วมใหญ่
เมื่อปลายปี 54 อีกหรือไม่ 

พาณิชย์เผยส่งออกไทยเดือนสิงหาคมลดลงร้อยละ 6.95 

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงภาวะการค้า
ระหว่างประเทศของไทยว่า ในเดือนสิงหาคม 2555 มีมูลค่าการ
ส่งออก 19,750.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.95 จาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงในหมวดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 18.6 และหมวดสินค้าอื่นๆ 
ลดลงร้อยละ 19.7 ในขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 โดยเป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกใน
แทบทุกตลาด ในส่วนของการน าเข้ามีมูลค่า 20,770.9 ล้าน
เหรียญฯ ลดลงร้อยละ 8.78 ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,020.7 
ล้านเหรียญฯ ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-
สิงหาคม) มีมูลค่าการส่งออก 151,559.3 ล้านเหรียญฯ ลดลงร้อย
ละ 1.31 การน าเข้ามีมูลค่า 164,666.6 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.63 ขาดดุลการค้า 13,107.3 ล้านเหรียญฯ 

จากตัวเลขการส่งออกที่ปรับตัวลดลงดังกล่าวเป็นส่ิงตอกย้ า
ถึงการประกาศลดเป้าการส่งออกของหน่วยงานวิเคราะห์
เศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงหน่วยภาครัฐบางหน่วยงานเองที่มีการ
ออกมาปรับตัวเลขการขยายตัวของการส่งออกมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกระทรวงที่ก ากับดูแลด้านการค้า
ระหว่างประเทศโดยตรงคงต้องหามาตรการในการเร่งหรือกระตุ้น
การส่งออกในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีให้สามารถขยายตัวได้ใน
ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ซึ่งหากต้องการให้การขยายตัว
อยู่ที่ร้อยละ 5 ในระยะเวลาที่เหลือของปีอีก 4 เดือนการส่งออก
ของไทยจะต้องมีมูลค่าประมาณเดือนละ 21,270 ล้านเหรียญฯ 
ซึ่งยังอยู่ ในวิสัยที่ เป็นไปได้แต่ก็ไม่ง่ายนัก เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาที่ เหลือของปี เป็นช่วงของการส่ังซื้อ สินค้าเพื่ อ

เตรียมพร้อมส าหรับ เทศกาลคริสต์มาส และปี ใหม่ของ
ต่างประเทศน่าจะมีส่วนท าให้การส่งออกของประเทศปรับตัว
เพิ่มขึ้นได้บ้าง 

SMEs ร้อยละ 60 ไม่พร้อมรับ AEC วอนรัฐมีมาตรการ
ช่วยเหลือหากได้รับผลกระทบ 

นายอัทธ์  พิศาลวานิช  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และ
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจหัวข้อ "ผู้ส่งออก SMEs ไทย
ปรับตัวอย่างไรภายใต้ AEC" ว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย มี
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.7 ยังไม่มีการปรับตัว
เพื่อรับกับการก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ซึ่งธุรกิจที่ยังไม่มีการ
ปรับตัวเลยคือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม้ ข้าว เซรามิก และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ส าหรับ
สาเหตุที่ผู้ผลิตและผู้ส่งออก SMEs ไทยยังไม่ได้ปรับตัว 
เนื่องจากส่วนใหญ่ร้อยละ 42.4 ยังรอแนวทางและนโยบาย
ช่วยเหลือที่ชัดเจนจากภาครัฐ รองลงมาเกือบร้อยละ 30 ยังไม่
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ที่ชัดเจน และร้อยละ18.5 ขาดเงินทุน
ในการปรับตัว  โดยผู้ประกอบการ SMEs ต้องการให้ตั้งกองทุน 
SMEs เพื่อ ACE ขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่า มี SMEsอีกร้อยละ 
9.3 ที่มองว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

จากผลการส ารวจดังกล่าวเป็นส่ิงที่น่ากังวลว่าผู้ประกอบการ
ไทยมีการปรับตัวรับต่อการเข้าสู่ AEC ในระดับต่ ามาก ทั้งนี้
สาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่มีการปรับตัวหรือมีการปรับตัวในระดับ
ต่ าเนื่องจากยังไม่ทราบถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC รวมถึง
ความไม่ชัดเจนของภาครัฐในการให้ข้อมูลรวมถึงมาตรการในการ
ช่วยเหลือต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรที่
จะเข้ามาเพิ่มบทบาทในด้านนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับ AEC ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะมีส่วนอย่างมากที่
จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์
ดังกล่าว 
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การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี 2555 
จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงต้นปีงบประมาณและความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
ผู้ประกอบการจ านวนมาก รัฐบาลจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็น
จ านวนมากผ่านนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
และเพื่อให้การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพรัฐบาลจึงก าหนดเป้าหมาย
อัตราการเบิกจ่ายไว้เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม 

ปัจจุบั นรั ฐบาลได้ เบิกจ่ ายงบประมาณไปแล้วทั้ ง ส้ิน 
2,020,385.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.89 ของวงเงิน
ตาม พรบ. ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากการบังคับใช้ 
พรบ. งบประมาณที่ล่าช้ากว่าปกติ ประกอบกับการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณเยียวยา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัด ส่งผลให้หน่วยงาน
ต่างๆ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนด โดย
เฉพาะงานด้านการก่อสร้างซึ่งมีเป็นจ านวนมากและจ าเป็นต้องใช้ 

ระยะเวลาในการตรวจสอบงานส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า แต่
อย่างไรก็ตามทางกรมบัญชีกลางตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมี
การทบทวนความเป็นได้ของโครงการที่มีภาระงบผูกพัน หาก
โครงการใดสามารถด าเนินการต่อได้จะกันงบเบิกเหล่ือมปี แต่
หากโครงการได้ยังไม่สามารถด าเนินการได้ก็จ าเป็นต้องให้
โครงการที่มีความพร้อมมากกว่า 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าปีงบประมาณ 2555 มีปัจจัยลบที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศค่อนข้างมาก แต่ด้วยการ
ด าเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ
ทางภาษีและการลงทุนของรัฐก็ถือเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยลด
ผลกระทบลงบ้าง แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินนโยบายของภาครัฐ
ก็ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้และขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลถือ
เป็นความท้าทายส าหรับการด าเนินงานนโยบายของรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ 2556 ที่ภาครัฐควรพิจารณา 

 

การเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยโดยรวมประจ าปีงบประมาณ 2555 
ปีงบประมาณ 2555 การเบิกจ่ายจริง เป้าหมายการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 1 439,359.61 18.46 476,000.00 20.00 (36,640.39) (1.54) 
ไตรมาสที่ 2 1,170,916.00 49.20 999,600.00 42.00 171,316.00 7.20 
ไตรมาสที่ 3 1,606,627.28 67.51 1,594,600.00 67.00 12,027.28 0.51 
ไตรมาสที่ 4* 2,030,534.09 85.32 2,213,400.00 93.00 (182,865.91) (7.68) 

ที่มา : กระทรวงการคลัง (*อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการเบิกจ่ายประจ าเดือนสิงหาคมของส านักงบประมาณ และค านวณโดยผู้เขียน) 
 

 
ที่มา : กระทรวงการคลัง 

 ต.ค. 54  พ.ย. 54  ธ.ค. 54  ม.ค. 55  ก.พ. 55  มี.ค. 55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 

รายจ่ายประจ า 136.59  127.20  137.44  131.40  235.12  283.29  135.23  113.24  127.77  146.78  125.70  

ราจ่ายลงทุน 19.32  4.66  14.15  4.21  8.95  68.59  15.05  21.81  22.61  24.46  27.20  

รายจ่ายปีก่อน 11.04  18.37  21.04  14.85  14.99  18.10  7.29  9.87  7.03  8.01  6.50 
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หน่วย : พันล้านบาท 
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ขายข้าวรอบ 2 แค่ 5 หมื่นตัน เอกชนเมินคุณภาพต่ า 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติระบายข้าวสารส
ต๊อกรัฐบาลเพิ่มเติมอีก 57,605 ตัน จากที่เปิดประมูลทั้งหมด 
5.58 แสนตัน ให้กับผู้ เสนอซื้อทั้ ง 9 รายที่ เสนอซื้อเข้ามา 
แบ่งเป็นการอนุมัติข้าวหอมมะลิ 27,483 ตัน ราคาตันละระหว่าง 
23,500-29,100 บาท ข้าวหอมจังหวัด 1,325 ตัน ราคาตันละ 
25,000 บาท ข้าวหอมปทุมธานี 1,471 ตัน ราคาตันละ 25,000 
บาท ข้าวเหนียว 5,030 ตัน ราคาตันละ 18,000-19,000 บาท 
และปลายข้าวหอมมะลิ 21,995 ตัน 

อย่างไรก็ตามส าหรับสาเหตุที่ไม่สามารถระบายข้าวได้
ทั้งหมด เนื่องจากคุณภาพข้าวในโกดังบางแห่งไม่ได้รับความ
สนใจจากผู้ซื้อ ขณะที่บางโกดังยื่นราคาต่ าเกินไป และมีการแบ่ง
พื้นที่โกดังในการเปิดระบายเฉพาะบางโซน ภาคเอกชนจึงประมูล
ให้เพียงพอกับการใช้ เพราะมั่นใจว่ารัฐบาลจะเปิดระบายข้าว
ต่อเนื่องเดือนละ 1-2 ครั้ง ประกอบกับผู้ค้าข้าวบางรายเตรียม
แย่งซื้อข้าวนาปีที่จะเร่ิมออกมาเดือนตุลาคม 2555 

 

 
 

ค่าเงินบาทสัปดาห์น้ีปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์
ก่อนหน้าจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหน้ีในสเปน แต่กลับ
แข็งค่าขึ้นช่วงปลายสัปดาห์เมื่อสเปนให้ความมั่นใจในการ
แก้ไขปัญหาหน้ี คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 
30.60-30.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ และ
กลับปรับตัวแข็งค่าขึ้นในวันศุกร์หลังจากสเปนให้ความมั่นใจแก่
นักลงทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้น โดยในสัปดาห์นี้ ณ 
วันที่ 28 กันยายน 2555 ปิดที่ระดับ 30.83 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับระดับ 30.86 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 21 กันยายน 2555 โดยในช่วงสัปดาห์นี้
ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า
เล็กน้อยซึ่งเป็นการอ่อนค่าลงของค่าเงินทั้งภูมิภาค อีกทั้งตลาด
ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในสเปน หลังจากสเปนไม่
ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนกลไกรักษา
เสถียรภาพยุโรป (ESM) อีกทั้งนักลงทุนกังวลว่า มูดี้ส์ อินเวส
เตอร์ เซอร์วิส จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตร
สเปนลงสู่ระดับขยะหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจริงจะส่งผลให้ค่าเงิน
บาทและค่าเงินในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความผันผวนขึ้นอีกครั้ง 
แต่อย่างไรก็ตามในวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลสเปนประกาศแผน
นโยบายการคลัง และนโยบายปฏิรูปการคลังส าหรับปี 2556 โดย
มีการปรับลดรายจ่ายต่าง ๆ ลงอย่างมาก เพื่อหลีกเล่ียงการขอ
ความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่ม troika ท าให้นักลงทุนผ่อน
คลายความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคลังของรัฐบาลสเปนที่อยู่

ในความคลุมเครือมาตลอดทั้งสัปดาห์ และหันกลับเข้ามาถือครอง
สินทรัพย์เส่ียงมากขึ้น ประกอบกับความคาดหวังจากนักลงทุนที่
มองว่าธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ จะใช้มาตรการทาง
การเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตนเองที่อยู่ในภาวะซบ
เซา ซึ่งสามารถเห็นได้จากรายงานตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ค่าเงินบาทในวันศุกร์
กลับแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในสัปดาห์หน้า (1-5 ตุลาคม 
2555) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ค่าเงินบาท
จะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 30.60-30.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

SET Index ตลอดสัปดาหค์ึกคักปรับตัวเพิม่ขึ้น 16.45 จุด  
มูลค่าซื้อขาย 199,346.32 ล้านบาท 

SET Index ณ.วันที่ 28 กันยายน 2555 ปิดที่ระดับ 1,298.79 
จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.45 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์
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ที่อยู่ที่ 1,282.34 จุด มูลค่าการซ้ือขายตลอดสัปดาห์ 199,346.32  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มี
มูลค่าการซื้อขาย 181,023.91 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขาย
สะสม (วันที่ 1-28 กันยายน 2555) นักลงทุนสถาบันในประเทศ 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 
4,239.01  276.97 และ 3,266.26  ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุน
ทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 7,782.25 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาหป์รับตัวเพิม่ขึ้น 19 เหรียญสหรัญ
ต่อออนซ ์

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 28 กันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 1,779.20เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,760.20 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 19 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ กันยายนปรับตัวดีขึ้น
สอดรับการใช้มาตรการ QE 3 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จัดท าโดยส านัก Conference 
Board ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 70.3 จากระดับ 61.3 ใน
เดือนสิงหาคม เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าวเฟดได้ออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE 3 (โดยประกาศซื้อตราสารหนี้ที่
ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน Mortgage-Back Securities หรือ 
MBS วงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน และไม่มีระยะเวลา
ส้ินสุด จนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวดีขึ้น) โดยมาตรการ
ดังกล่าวได้ตั้งเป้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคต่างๆ เช่น อัตรา
การว่างงานต้องปรับลดลงจากระดับร้อยละ 8.1 ลงสู่ระดับร้อยละ 
4.0 และภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัวดีขึ้น ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ ส่งผล
ให้ผู้บริโภคเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่า
เศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น จึ่งส่งผลให้ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนที่ผ่านมา 

ญี่ปุ่น เผยยอดผลิตยานยนต์ เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่  11 
ติดต่อกัน 

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น แถลงว่าการผลิตยานยนต์ของ
ญี่ปุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 735,999 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 11 ติดต่อกัน 

 
 
 

การผลิตรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม 

Automobile 
August 2012 

Units Chg. from prev. year 
(%) 

Toyota  262,164 103.9 
Nissan  88,096 98.7 
Mitsubishi  38,567 95.4 
Mitsubishi Fuso  6,940 87.3 
Mazda  66,454 97.1 
Isuzu  17,573 130.6 
Honda  69,461 123.3 
Hino  11,746 121.2 
Suzuki  80,082 92.9 
Daihatsu  55,912 113.9 
Subaru  37,287 130.1 
UD Trucks  1,597 81.4 
Others  120 62.5 

Total 735,999 104.5 
ที่มา : Automobile Production Figures by Manufacturer 

สาเหตุคาดว่าเกิดจากนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ก าลังจะหมดลงในปลายเดือนนี้ เป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้บริโภคที่มีแนวคิดที่จะซื้อรถยนต์อยู่แล้วตัดสินใจซื้อ
ก่อนนโยบายจะหมดลง  ส่ งผลให้ ยอดการผ ลิตรถยนต์
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อหมดนโยบายดังกล่าวแล้วคาดว่า
ส่งผลให้ภาคยานยนต์ในประเทศชะลอตัวลง จากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร และจากภาคการส่งออกที่
ยังลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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สเปนอนุมัติงบประมาณและแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ส าหรับปี 2556 

รัฐบาลสเปนอนุมัติงบประมาณและแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ส าหรับปี 2556 เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า โดย
มีเป้าหมายเพื่อยุติวิกฤติหนี้สาธารณะในสเปน โดยแผนการ
ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายลงอย่างน้อย 1.8 หมื่นล้านยูโร
ในปี 2556 แม้ว่าจะมีประชาชนจ านวนมากไม่พอใจและออกมา
ชุมนุมประท้วงกลางกรุงมาดริดก็ตาม จะเห็นได้ว่า การด าเนิน
แผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของสเปนในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลสเปนคาดว่าแผนปฏิรูป
เศรษฐกิจนี้จะช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสเปนส้ินสุดลง 
และช่วยคล่ีคลายปัญหาหนี้สาธารณะในยูโรโซน อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลสเปนควรเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของสเปนเนื่องจากการประท้วง
ดังกล่าวอาจท าให้ปัญหาหนี้สาธารณะในสเปนเพิ่มมากขึ้น

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน หลัง
ตลาดมีความกังวลต่อปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปเพิ่มขึ้น สาเหตุ
จากการชุมนุมประท้วงของประชาชนในสเปนและกรีซที่ไม่เห็น
ด้วยกับมาตรการรัดเข็มขัดครั้งใหม่ของรัฐบาล ประกอบกับ
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความ
ตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมถึงปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของ
อิหร่านยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ราคาน้ ามันอยู่ในระดับสูง 
ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 24 -28 กันยายน 2555 

 24 
Sep 
2012 

25 
Sep 
2012 

26 
Sep 
2012 

27 
Sep 
2012 

28 Sep 
2012 

Averag
e 

Dubai 
($/bbl) 

108.09 108.49 107.52 107.94 - 108.01 

ที่มา: ไทยออยล์  
 
 

 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ เดือนกันยายน 2555 

 
ที่มา: ไทยออยล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.8 

113.4 

111.4 

111.9 

111.67 

112.79 

112.97 

113.8 

113.59 

115.33 
114.64 

111.72 

110.69 

105.52 

108.13 

108.09 

108.49 

107.52 

107.94 

104 

108 

112 

116 

120 

US
 D

oll
ar

es
 p

er
 B

ar
re

l 



 

7 
 

Weekly Review 

 

 

 
 

1 ต.ค. 55 
 ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยผลส ารวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ (ทังกัน) ประจ าไตรมาส 3/2555 
 ยอดขายรถในประเทศเดือนกันยายน (ญี่ปุ่น) 
 สถาบันจัดการด้านอุปทาน(ISM) ของสหรัฐเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนกันยายน 

2 ต.ค. 55 
- 

3 ต.ค. 55 
 ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนกันยายน (ญี่ปุ่น) 
 ส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) เผยสต็อกน้ ามันรายสัปดาห์ 

4 ต.ค. 55 
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) 

5 ต.ค. 55 
- 

ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสปัดาห์น้ี 


