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Weekly Review 

 

 

 
ไทยพาณิชย์คาดจีดีพีไทยปีน้ีโตร้อยละ 5.6-5.8 ปีหน้าโต 
ร้อยละ 4.7-5.2 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย 
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ Chief Economist และ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินเศรษฐกิจไทยยังคงมีความ
แข็งแกร่งและจะขยายตัวได้ร้อยละ 5.6-5.8 ในปีนี้ กรอบการ
ประเมินเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ดังกล่าวเป็นกรอบการ
ประเมินที่ใกล้เคียงกับการประเมินของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจที่ได้ประเมินไว้ในวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2555 
น่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.6  โดยมีปัจจัยบวกจากการใช้จ่าย
ภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดี  การจ้างงานที่ยังอยู่ในระดับสูง 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแตต่น้ปี
ภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ ในส่วนของปัจจัยเส่ียงยังคงเป็น
ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากปัญหาหนี้

สาธารณะและหนี้เสียภาคเอกชนในยูโรโซน รวมถึงการอ่อนแรง
ลงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการ
ส่งออกของไทย 

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2556 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
ศักยภาพที่จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.7-5.2 โดยปัจจัยบวกต่อ
เศรษฐกิจปีหน้า ได้แก่ การใช้จ่ายภาครัฐจากการใช้จ่ายงบลงทุน
ภายใต้  พรก.บริหารจัดการน้ า   ประสิทธิภาพการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมที่น่าจะสูงขึ้นจากการทดแทนเครื่องจักรเก่าที่
ช ารุดเสียหายจากเหตุการณ์น้ าท่วม ตลาด CLMV หรอือินโดจีนที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นช่องทางให้ธุรกิจไทยเติบโต ขณะที่
ปัจจัยเส่ียงนอกประเทศในช่วง 1-2 ปีข้างหน้ายังคงเป็นปัญหายู
โรโซนซึ่งมีความซับซ้อน 

ตัวเลขเศรษฐกิจส ำคัญในรอบสัปดำห์ 
 

 ไทยพาณิชย์คาดจีดีพีไทยปีน้ีโตร้อยละ 5.6-5.8 ปีหน้าโตร้อยละ 4.7-5.2 
 พาณิชย์ฯ เผยส่งออกครึ่งปีแรกชะลอตัวลงร้อยละ 2.0 ขาดดุลการค้ารวม 10,344.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
 สภาผู้ส่งออกฟันธงส่งออกไทยปีน้ีขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ 12  
 อินเดีย เวียดนามผงาดครองแชมป์ส่งออกข้าวโลก 
 ผลกระทบเขตเศรษฐกิจทวายต่อเมืองหน้าด่านกาญจนบุรี  
 ดัชนีภาคการผลิต (Flash PMI) สหรัฐฯ ลดต่ าสุดในรอบ 18 เดือน 
 ดุลการค้าญี่ปุ่นขาดดุลต่อเนื่อง 
เศรษฐกิจสเปนขยายตัวลดลงจีดีพีไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 

Weekly Review 
ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 23-27 ก.ค. 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ ำวันที่ 30 ก.ค. 55 
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พาณิชย์ฯ เผยส่งออกคร่ึงปีแรกชะลอตัวลงร้อยละ 2.0 ขาด
ดุลการค้ารวม 10 ,340.3 ล้านเหรียญสหรัฐสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ 

กระทรวงพาณิชย์ โดยนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกในเดือนมิถุนายนมีมูลค่า
เท่ากับ 19,770 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.2 ในขณะที่การ
น าเข้าในเดือนมิถุนายนมีมูลค่าเท่ากับ 20.312 ล้านเหรียญ
ขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ในเดือนมิถุนายน 2555 ไทยขาดดุลการค้า 546.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และครึ่งแรกของปีไทยขาดดุลการค้าสูง ถึง 
10,340.3 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นยอดการขาดดุลการค้าที่สูง
เป็นประวัติการณ์ 

จากตัวเลขการส่งออกที่ปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีเป็น
ผลจากสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมที่ ช ะลอตั วลงจาก
สถานการณ์น้ าท่วม รวมถึงการชะลอตัวของตลาดส่งออกหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปที่ก าลังเผชิญกับวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจจากปัญหาหนี้สาธารณะในภูมิภาค ซึ่งไทยจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปโดยตรง
เนื่องจากตลาดยุโรปถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยโดยไทย
สัดส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 

10.56 (ตัวเลขปี 2554) นอกจากนี้ไทยยังจะได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมผ่านการส่งออกวัตถุดิบไปยังประเทศที่มีการน าเข้า
วัตถุดิบจากไทยเพื่อผลิตสินค้าส่งออกไปในสหภาพยุโรปลดลงอกี
ด้วย ส าหรับในส่วนของการน าเข้าที่ขยายตัวค่อนข้างมากและผล
การขาดดุลการค้าที่อยู่ในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่ ง
แรกของปี ซึ่งเมื่อพิจารณาในส่วนของการน าเข้าที่ขยายตัวใน
ระดับสูงในช่วงครึ่งแรกของปีเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของการน าเข้าสินค้าทุกประเภททั้งการน าเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าทุน วัตถุดิบขั้นกลาง และเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการ
น าเข้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วม
ในช่วงที่ผ่านมา การขยายตัวของการน าเข้าดังกล่าวจึงถือว่ายัง
ไม่น่ากังวลมากนักเนื่องจากการขยายตัวส่วนใหญ่จะมาจากการ
ขยายตัวในส่วนของการน าเข้าสินค้าทุน และวัตถุดิบเพื่อชดเชย
ความเสียหายจากน้ าท่วมเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของ
ปีสถานการณ์การส่งออกของประเทศน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมหากเศรษฐกิจยุโรปไม่บานปลาย
และขยายวงกว้างมากนัก ในส่วนของการน าเข้าจะยังคงขยายตัว
ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็คาดว่าดุลการค้าในช่วงครึ่งหลัง
ของปีน่าจะสามารถอยู่ในระดับที่เกินดุลได้ 

 

 

สภาผู้ส่งออกฟันธงส่งออกไทยปีน้ีขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ 
12 

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งที่หลายฝ่ายให้ความ
สนใจ และส านักวิจัยเศรษฐกิจหลายส านักได้ออกมาคาดการณ์ไว้
ได้แก่ตัวเลขการส่งออก เน่ืองจากเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงขีด
ความสามารถทางการค้าของประเทศ และถือเป็นตัวเลขที่วัดผล 

 

ได้ในเชิงรูปธรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ซึ่งใน
ปีนี้รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าการขยายตัวของการ
ส่งออกไทยไว้ในระดับสูงถึงร้อยละ 15 ซึ่งนายไพบูลย์ พล
สุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย ได้
กล่าวถึงเป้าการส่งออกในระดับดังกล่าวว่าคงเป็นไปได้ยาก โดย
จากการประเมินของภาคเอกชนเองน่าจะสามารถขยายตัวได้
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สูงสุดเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น เน่ืองจากเมื่อพิจารณาประเทศคู่ค้า
หลัก 4 กลุ่มได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ซึ่ง 
2 ใน 4 กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป ยังคงเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและกลุ่มของ
ตน ในส่วนของญี่ปุ่นก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาเงินเยนแข็งค่าขึ้น 
กอรปกับต้นทุนพลังงาน พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวจากเหตุการณ์
คล่ืนยักษ์สึนามิถล่มโรงไฟฟ้าฟูกูชิมาเสียหายเมื่อเดือนมีนาคมปี
ที่ผ่านมา และในส่วนของจีนซึ่งเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกสินค้า
ส าคัญของจีน 3 ตลาดหลักเป็นตลาดเดียวกับไทย ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าจีนอยู่
ในสถานการณ์ที่ล าบากไม่ต่างจากไทย 

จากปัจจัยเส่ียงด้านตลาดส่งออกดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ในส่วนของตลาดอาเซียนที่ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาด
อาเซียนสูงถึงร้อยละ 23.73 (ตัวเลขปี 2554) โดยเฉพาะตลาด
ของประเทศในกลุ่ม CLMV น่าจะยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ แต่
อย่างไรก็ตามรัฐบาลคงต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริง
เน่ืองจากตัวเลขการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีที่ชะลอตัวลงร้อย
ละ 2.0 เมี่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การจะไปถึง
เป้าหมายการส่งออกที่ร้อยละ 15 ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ การ
ส่งออกในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปี ไทยจะต้องสามารถส่งออกได้
เป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมี
มูลค่าการส่งออกเฉล่ียต่อเดือนสูงถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งถือเป็นมูลค่าการส่งออกต่อเดือนที่ไทยไม่เคยท าได้มาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้
มีการประมาณการณ์ตัวเลขการส่งออกตลดอทั้งปี 2555 ไว้เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าการส่งออกของไทยในปี 
2555 น่าจะสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 8.7 

 

อินเดีย เวียดนามผงาดครองแชมป์ส่งออกข้าวโลก 

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่ายอดส่งออกข้าว
ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณ 3.45 ล้านตัน ลดลงร้อย
ละ 45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่า 
2,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นราคาส่งออกเฉล่ียตันละ 671 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่วนแนวโน้มการส่งออกไทย
ครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค.) ภาคเอกชนคาดว่าน่าจะส่งออกได้ 3.05 
ล้านตัน ท าให้ยอดการส่งออกทั้งปี 2555 มีปริมาณ 6.5 ล้านตัน
เท่านั้น ส่งผลให้ไทยจะเสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก
ให้กับอินเดียที่คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 8 ล้านตัน ส่วนอันดับ 2 
คือ เวียดนามที่คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 7 ล้านตัน 

การที่ประมาณการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวลดลง
ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า เป็นส่ิงที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะ
หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ประเทศไทยก็คงจะสูญเสียความเป็นผู้น า
ในการส่งออกข้าวได้อย่างถาวร  เนื่องจากข้าวไทยมีความ
เสียเปรียบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกัขข้าวอินเดีย และเวียตนาม 
พิจาณณาได้จากการที่ประเทศอินเดียกลับมาส่งออกข้าวได้ใน
ปริมาณมากและมีราคาต่ า ส่งผลให้ประเทศเวียดนามต้องลดราคา
ขายลงมาเพื่อให้สามารถแข่งขันกันได้ ขณะที่ผู้ส่งออกไทยเองก็
ไม่สามารถลดราคาขายได้เนื่องจากต้นทุนราคาข้าวไทยสูงกว่า
คู่แข่งมาก ส่งผลให้ปริมาณส่งออกข้าวไทยลดลงเป็นอย่างมาก 

ผลกระทบเขตเศรษฐกิจทวายต่อเมืองหน้าด่านกาญจนบุรี 

จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย-
พม่า เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวายและพื้นที่โครงการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางจากจุดผ่าน
แดนไทย-พม่า ไปยังกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง ประกอบกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดที่ต้องการผลักดันให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศ 
ดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ เป้าหมายการด าเนิน
โครงการจึงน่าจะได้รับผลดีในด้านต่างๆ จากการพัฒนาครั้งนี้ 
ได้แก่ 

 
 

EU 10.56% 
USA 9.55% 

Japan 
10.52% 

ASEAN 
23.73% 

China 
11.98% 

 Other 
33.66% 

สัดส่วนกำรส่งออกไปยังตลำดส ำคัญ (ร้อยละ) 
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Weekly Review 

ด้านการลงทุน การค้าชายแดนและการบริโภคในพื้นที่น่าจะมี
โอกาสขยายตัวจากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรจากเดิมที่ก าหนด
เป็นด่านชั่วคราวเพื่ออ านวยความสะดวกในการก่อสร้างเท่านั้น 
ซึ่งการเปิดด่านถาวรเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคล่ือนย้ายปัจจัย
การผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีราคาค่อนข้างต่ าได้สะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น 

ด้านการท่องเที่ยวที่จะน่ามีโอกาสขยายตัวจากการเข้าพักของ
นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในทวายเนื่องจากที่พักในทวายยังมีน้อย
และมีการบริการที่ด้อยกว่าของไทย และนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ข้ามแดนไปท่องเที่ยวในทวายและกลับมาพักในไทย 

ด้านการจ้างงานช่วยให้แรงงานพม่าซึ่งมีปริมาณมากและมี

ค่าแรงถูกกว่าไทยสามารถเดินทางเข้ามาท างานในไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต
ให้กับผู้ประกอบการไทย 

ด้านการคมนาคมขนส่งน่าจะขยายตัวค่อนข้างสูงเนื่องจาก
เป็นทางเลือกใหม่ที่มีระยะทางส้ันลงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและ
ต้นทุนการขนส่งไปในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง ยุโรป 
แอฟริกา อินเดีย และจีน 

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า รวมถึง แนว
ทางการด าเนินโครงการที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง และการ
ต่อต้านของ NGO เกี่ยวกับการท าลายสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ค่าเงินสัปดาห์น้ีค่อนข้างผันผวนจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป

เป็นหลัก คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.45-

31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวน
โดยปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ และกลับมาแข็ง
ค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ โดยในสัปดาห์นี้ ณ วันที่ 27 
ก.ค. 55 ปิดที่ระดับ 31.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็ง
ค่าขึ้นร้อยละ 0.36 เม่ือเทียบกับระดับ 31.69 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่  20 ก.ค. 55 โดยในช่วงต้น
สัปดาห์ที่ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงนั้นเป็นเพราะ
ปัญหาหนี้ในทวีปยุโรป โดยภายในสเปนมีการขอเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อมาช าระหนี้ส่งผลให้สเปนมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อีกทั้งสเปนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ
อยู่ใน 4 อันดับแรกในยูโรโซน เม่ือเกิดเหตุการณ์อย่าง
เช่นนี้ขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโร และยังส่งผลต่อ
ค่าเงินบาทด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที่เงินบาทอ่อนไม่ใช่
เฉพาะที่เงินยูโรอ่อนค่าลง แต่อีกสาเหตุส าคัญคือในช่วง
ต้นสัปดาห์มีบริษัทไทยเข้าซื้อหรือลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งท าให้มีความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นส่งผลให้เงิน

บาทอ่อนลงในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่
ค่าเงินบาทกลับแข็งค่าขึ้นเนื่องจากประธานธนาคารกลาง
ยุโรปได้ออกมาให้ความม่ันใจต่อนักลงทุนว่าจะด าเนิน
มาตรการทุกอย่างเพื่อปกป้องการล่มสลายของยูโรจึง
ส่งผลให้ค่าเงินยูโรกลับแข็งค่าขึ้นรวมทั้งค่าเงินบาทด้วย 
โดยในสัปดาห์หน้า (30 ก.ค. – 3 ส.ค. 55 ) ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทจะ
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.45-31.70 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ 
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Weekly Review 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวลดลง 7.10 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ปิดที่ระดับ  
1,178.01 จุด ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์ที่
อยู่ที่ 1,185.11 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์  147,141.96 
ล้านบาท ใกล้เคียงกับมูลค่าการซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มี
มูลค่าการซื้อขาย 144,733.41 ล้านบาท เนื่องจากในสัปดาห์นี้
สถานการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศค่อนข้างปกติ โดยปัจจัย
ที่นักลงทุนกังวลส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคยุโรป กอรปกับการปรับตัวของตลาดหุ้นในภูมิภาคเป็น
ส าคัญ โดยมูลค่าการซื้อขายสะสมวันที่ 1-27 กรกฎาคม 2555 

นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์  และนัก
ลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 3,861.94  1,673.28 และ 2,483.20 
ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 8,018.42 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาหป์รับตัวเพิม่ขึ้นจากสปัดาห์ก่อน 

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคาทองค า 
ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,622.60 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ระดับ 
1,578.20 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดำห์  
 
 

ดัชนีภาคการผลิต (Flash PMI) สหรัฐฯ ลดต่ าสุดในรอบ 18 

เดือน 

ดัชนีภาคการผลิต (Flash PMI) สหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 
51.8 ในเดือนกรกฎาคมจากระดับ 52.5 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือ
เป็นการชะลอตัวที่สุดในรอบ 18 เดือน เนื่องจากการบริโภค
ภายในประเทศยังไม่เพิ่มขึ้นมากเท่าที่ควรจากปัญหาการว่างงาน 
ประกอบกับการสต็อกสินค้าภาคค้าส่งสูงขึ้น โดยในเดือน
พฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 สู่ระดับ 4.84 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สาเหตุจากยอดค าส่ังซื้อสินค้าลดลง ซึ่งอนาคตคาดว่า
ดัชนีภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ในสหรัฐฯ รวมถึงอุปสงค์จากตลาดต่างประเทศที่ยังคงชะลอตัว 

ดุลการค้าญี่ปุ่นขาดดุลต่อเน่ือง 

ดุลการค้าเดือนมิถุนายน 2555 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยโดย
เกินดุลการค้า 789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในภาพรวมยังคงขาด
ดุลต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2555 
คาดการณ์ว่ามูลค่าการขาดดุลการค้าน่าจะอยู่ที่ 78,961.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 149.9 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ปัจจุบันญี่ปุ่นต้องน าเข้าพลังงานจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นหลังจาก
การปิดการใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ตลอดจนการน าเข้าเพื่อ
ฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนี้ด้านการส่งออก
ยังคงส่งออกได้ลดลงจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป และ
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงการชะลอตัวของ 

เศรษฐกิจจีน ซึ่งทั้ง 3 ประเทศถือเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของ
ญี่ปุ่นส่งผลให้การฟื้นตัวต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นไปอย่าง
เชื่องช้า 

มูลค่าการส่งออก-น าเข้าของญี่ปุ่น 

หน่วย : ล้านดอลลารส์หรฐั 
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เศรษฐกิจสเปนขยายตัวลดลงจีดีพีไตรมาสที่ 2 ปี 2555 

ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 

เศรษฐกิจสเปนในไตรมาส 2 ของปีนี้ปรับตัวลดลงร้อยละ-0.4 
ลดลงจากไตรมาสแรกที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 โดยสาเหตุ
ส าคัญมาจากปัญหาหนี้สาธารณะในประเทศ และปัญหาเศรษฐกิจ
ในกลุ่มยูโรโซนเอง ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์
เศรษฐกิจของสเปนยังคงอยู่ในภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามคาดว่า
สเปนยังคงต้องด าเนินมาตรการรัดเข็มขัดต่อไปโดยพยายามลด
ค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างเสถียรภาพแก่สหภาพ
การเงิน 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

รำคำน  ำมันดิบดูไบสัปดำห์นี  มีความผันผวน สาเหตุจาก
ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่เริ่มลุกลามมากขึ้น  เมื่อแคว้นบา
เลนเซียและมูร์เซียของสเปน ขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก
รัฐบาลกลางสเปน อย่างไรก็ตามปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของ
อิหร่านและสถานการณ์ความไม่สงบในซีเรียที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อราคาน้ ามันในสัปดาห์นี้  
รำคำน  ำมันดบิดูไบ ระหว่ำงวนัที่ 23-27 กรกฎำคม 2555 

 23 
July 
2012 

24 
July 
2012 

25 
July 
2012 

26 
July 
2012 

27 
July 
2012 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

99.48 100.28 100.11 100.38 - 100.06 

ที่มำ: ไทยออยล์  


