
 

1 
 

Weekly Review 

 

 
จีดีพีโตรมาสที่ 2 โตฉลุยร้อยละ 4.2 รถ-บ้านกระตุ้น ทั้งปี
คาดโตร้อยละ 5.5-6.0 

นายอาคม  เติ มพิ ทย า ไพ สิฐ  เ ลข าธิ ก า ร ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เปิดเผยถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพ)ี ไตรมาสที่ 
2 ปี 2555 ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ร้อยละ 
4.2  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 ส่งผลให้ครึ่ง
ปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.2  เป็นผลมาจากการใช้
จ่ ายปรับตัว สูงขึ้นจากเหตุการณ์น้ าท่วมเมื่ อปลายปี  54 
โดยเฉพาะรายจ่ายครัวเรือนเพิ่มจากการด าเนินนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งโครงการรถยนต์คันแรก และบ้านหลังแรก ขณะที่
แนวโน้มทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 5.5-6.5  
เหลือร้อยละ 5.5-6.0 โดยคาดว่าการส่งออกตลอดทั้งปีจะขยายตัว
เพียงร้อยละ 7.3 อันเป็นผลจากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจใน
สหภาพยุโรป รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการบริหาร
จัดการน้ า 350,000 ล้านบาท ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีนี้ 

โดยเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ปรับตัวดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้ า
ท่วมโดยรายจ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 5.3 มาจากก าลัง
ซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งปรับตัวสูงขึ้น
ร้อยละ 103.9 เป็นผลจากโครงการรถยนต์คันแรก และยอดจอง
บ้านก็เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 11.8 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.7 เป็นการขยายตัวครั้งแรก
จากที่ติดลบไปร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อน ภาคการเกษตร
ขยายตัวต่ าที่ร้อยละ 1.3 อันเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ระดับราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 11.9 ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรลดร้อยละ 9.3 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.9-
3.4 จากเดิมร้อยละ 3.5-40 

จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ สศช. ดังกล่าวถือเป็น
ระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ ในกรอบที่ส านักวิจัย
เศรษฐกิจในประเทศหลายส านักที่ได้คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้า 
ซึ่งจากตัวเลขเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าในปี 
2555 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเป็นผลมาจากแรง

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 จีดีพีโตรมาสที่ 2 โตฉลุยร้อยละ 4.2 รถ-บ้านกระตุ้น ทั้งปีคาดโตร้อยละ 5.5-6.0 
 พาณิชย์รับสภาพส่งออกทั้งปีโตร้อยละ 9    
 ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรยาสูบและสุรารัฐได้แต่ไม่มีใครเสีย??? 
 วิกฤตยุโรปฉุดอนาคตยางพารา 
 ค่าเงินสัปดาห์นี้โดยรวมปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการท่ีตลาดมองว่าสหรัฐจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.15-31.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 ส่งออกญี่ปุ่นขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
 สหรัฐประสบภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 56 ปี ส่งผลต่อราคาอาหารโลก 
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของจีน เดือนสิงหาคม 2555 ต่ าสุดในรอบ 9 เดือน 
 ยอดการขอสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 20-24 ส.ค. 55 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจ าวันที่ 27 ส.ค. 55 
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ขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งในส่วนของการที่
รัฐบาลที่มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ การลงทุนใน
โครงการบริหารจัดการน้ า รวมถึงการบริโภคภายในประเทศที่
ขยายตัวในระดับที่ดีซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะมีส่วนอย่างมากใน
การสร้างความเจริญเติบโตแก่เศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์
ความเส่ียงของเศรษฐกิจโลกที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยปัจจัยเส่ียง
ต่อเศรษฐกิจไทยที่ต้องพึงระวัง ไดแก่ เศรษฐกิจโลกที่ ยังมี
แนวโน้มการชะลอตัวลง การฟื้นตัวของบางอุตสาหกรรมบางกลุ่ม
ยังมีความล่าช้า ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ด าเนินโครงการลงทุนส าคัญของรัฐ รวมถึงระดับราคาสินค้า
เกษตรยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก โดยในช่วงที่ เห ลือของปีนี้  รั ฐบ าลควรให้
ความส าคัญในส่วนของการฟื้นตัวของภาคการผลิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ าท่วม การเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนิน
โครงการลงทุนส าคัญของรัฐบาลเพื่อที่จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

พาณิชย์รับสภาพส่งออกทั้งปีโตร้อยละ 9 

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการ
ส่งออกในปีนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ
ร้อยละ 9 หากในช่วง 4 เดือนที่ เหลือจากนี้  (ก.ย. - ธ.ค. ) 
สามารถผลักดันการส่งออกได้เดือนละ 2-2.2 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งรัฐบาลวางแผนและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และทาง
กระทรวงพาณิชย์เองก็จะเดินหน้าอย่างเต็มทีเชื่อว่าจะท าให้การ
ส่งออกเติบโตดีขึ้นและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

โดยในส่วนของนายกรัฐมนตรี  น .ส.ยิ่ ง ลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ได้ส่ังการให้กระทรวงพาณิชย์หามาตรการในการ
สนับสนุนภาคเอกชน โดยเน้นในตลาดส่งออกที่ไทยสามารถ
ส่งออกได้ดี และเพิ่มศักยภาพในการส่งออกสินค้าในกลุ่มเหล่านั้น

ให้ ม ากขึ้ น  โดยอุตสาหกรรมห ลักแบ่ ง เป็น  4  ก ลุ่ม  คื อ 
อุตสาหกรรมด้านอัญมณี อาหาร เครื่องหนัง  ส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดท า Action Plan 
สินค้าทั้ง 4 กลุ่มไว้หมดแล้วว่าต้องมีการขยายตลาดหรือลด
ต้นทุนได้อย่างไร หรือจะประกันความเส่ียงให้สินค้าแต่ละกลุ่มได้
อย่างไรบ้าง 

จากตัวเลขการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีลดลงร้อยละ 1.97 
ส่งผลให้จากเดิมที่กระทรวงพาณิชย์มีการตั้งเป้าหมายการส่งออก
ในปี 2555 สูงถึงร้อยละ 15.0 เริ่มไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจหลายส านักออกมาประมาณการส่งออกใน
ทัศนะที่หลากหลายซึ่งแทบทุกส านักมีการประเมินการส่งออก
ไทยในปี 2555 น่าจะสามารถขยายตัวได้ในระดับที่ต่ าสิบซึ่งใน
ที่สุดกระทรวงพาณิชย์เองได้มีการปรับลดประมาณการส่งออกใน
ปีนี้ลงมาเหลือร้อยละ 9 ซึ่งหากจะพิจารณาถึงเป้าหมายร้อยละ 9 
ดังกล่าวการส่งออกของไทยในปีนี้จะต้องมีมูลค่าถึงประมาณ  
245,649 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่า
การส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีที่มีมูลค่าประมาณ 112,265 ล้าน
เหรียญสหรัฐ แสดงให้เห็นว่าในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปีมูลค่า
การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องมีมูลค่าสูงถึง 133,384  ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือเฉล่ียสูงถึงเดือนละ 22,231 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งการส่งออกในระดับดังกล่าวยังไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
การส่งออกของไทย โดยการส่งออกของไทยเคยมีมูลค่าสูงที่สุดใน
เดือนกันยายน 2554 โดยมีมูลค่า 21,259 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
การขยายตัวของการส่งออกในระดับร้อยละ 9 ตามเป้าหมายใหม่
ของกระทรวงพาณิชย์อาจไม่ง่ายนักแต่ก็คงไม่ถึงขั้นเป็นไปไม่ได้
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวคงต้อง
ท าทุกวิถีทางเพื่อให้การส่งออกในปีนี้ สามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายดังกล่าวได้ 

 
  

15000 

20000 

25000 

ม.ค. 
2554  

ก.พ. 
2554  

มี.ค. 
2554  

เม.ย. 
2554  

พ.ค. 
2554  

มิ.ย. 
2554  

ก.ค. 
2554  

ส.ค. 
2554  

ก.ย. 
2554  

ต.ค. 
2554  

พ.ย. 
2554  

ธ.ค. 
2554  

ม.ค. 
2555  

ก.พ. 
2555  

มี.ค. 
2555  

เม.ย. 
2555  

พ.ค. 
2555  

มิ.ย. 
2555  

ก.ค. 
2555 

ส.ค. 
2555  

ก.ย. 
2555  

ต.ค. 
2555  

พ.ย. 
2555  

ธ.ค. 
2555  

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 



 

3 
 

Weekly Review 

ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรยาสูบและสุรารัฐได้แต่ไม่มีใคร
เสีย??? 

จากมติ ครม. เรื่องการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
เกี่ยวกับภาษีสุรา และภาษียาสูบ โดยเป็นการปรับเพิ่มอัตราค่า
แสตมป์ยาเส้น ยาสูบ และ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภท
ต่างๆ และการปรับขึ้นอัตราภาษีสุรากล่ัน ชนิดสุราขาว ชนิดสุรา
ผสม และชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี รวมถึงค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 22 ส.ค. 2555 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ 3 ปีส าหรับภาษี
ยาสูบ และในรอบ 34 ปีส าหรับค่าธรรมเนียมในการจ าหน่าย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีของภาครัฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของประเทศให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ หากพิจารณาจากอัตราการ
เปล่ียนแปลงที่อยู่ระหว่างร้อยละ 16.67 – 50 ทั้งอัตราภาษีและ
ค่าธรรมเนียมนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณา

จากมูลค่าที่ภาครัฐคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นที่ 13,000 บาท ซึ่งคิด
เป็นเพียงร้อยละ 3 .16 ของประมาณการรายได้ของกรม
สรรพสามิตในงบประมาณปี 2556 ซึ่งเทียบไม่ได้กับงบประมาณ
ที่ใช้กับนโยบายประชานิยมของภาครัฐอย่างโครงการรถยนต์คัน
แรก และมาตรการลดหย่อนภาษีน้ ามันดีเซลที่มาตรการนี้ถูกมอง
ว่าเป็นการใช้เพื่อลดผลกระทบและชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป แต่
อย่างไรก็ตามหากมองประโยชน์ต่อสังคมแล้วจะเห็นได้ว่า
มาตรการน้ีอาจจะช่วยควบคุมการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนและความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่ยานพาหนะของผู้บริ โภคเครื่ องดื่มที่มี ส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการลดโอกาสในการเข้าถึงสินค้าของกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยหรือผู้บริโภครายใหม่ อาทิ นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน  แม้ว่าอาจจะเห็นผลแค่ระยะส้ันจากการปรับขึ้นราคาที่
เกิดจากการผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคแต่ก็ถือเป็นกลไกหนึ่งที่
ภาครัฐใช้เพื่อช่วยลดผลกระทบและความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นได้ 

 
รายการภาษี อัตราเดิม อัตราใหม ่ การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อราคา 

ภาษีสุรากลั่น ชนิดสุราขาว ลิตรละ 120 บาท 
ต่อฤทธิ์แอลกอฮอล ์

ลิตรละ 150 บาท 
ต่อฤทธิ์แอลกอฮอล ์

30 บาทต่อลิตร 
(25%) 

ต้นทุนเพิ่มขึน้ 
5-7 บาทต่อขวด 

ภาษีสุรากลั่น ชนิดสุราผสม ลิตรละ 300 บาท 
ต่อฤทธิ์แอลกอฮอล ์

ลิตรละ 350 บาท 
ต่อฤทธิ์แอลกอฮอล ์

50 บาทต่อลิตร 
(16.67%) 

ต้นทุนเพิ่มขึน้ 
8-12 บาทต่อขวด 

ชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นด ี ตามมูลค่าเพิ่ม 48% 
หรือลติรละ 400 บาท 
ต่อฤทธิ์แอลกอฮอล ์

ตามมูลค่าเพิ่ม 50% 
หรือลติรละ 400 บาท 
ต่อฤทธิ์แอลกอฮอล ์

2% ตามมูลค่าเพิ่ม 
หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณเนื่องจากเต็มอัตรา

เพดานสูงสุดแล้ว 

- 

ภาษีซิกาแล็ต ตามมูลค่าเพิ่ม 85% ตามมูลค่าเพิ่ม 87% 
หรือมวนละ 1 บาท 

2% ตามมูลค่าเพิ่ม หรือ 100% 
ตามปริมาณเนื่องจากไม่เคยมี

การจัดเก็บมาก่อน 

บุหรี่ภายในประเทศเสียภาษี
เพิ่มขึ้น 6-8 บาทต่อซอง 
บุหรี่น าเข้าเสียภาษี 

เพิ่มขึ้น 10-13 บาทต่อซอง 
ค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายสุรา 

กรณีร้านค้าปลีก 
100 บาทต่อปี 200 บาทต่อปี 100 บาทต่อป ี

(50%) 
- 

ค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายบุหรี่ 
กรณีร้านค้าปลีก 

20 บาทต่อปี 40 บาทต่อปี 20 บาทต่อปี 
(50%) 

- 

ค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายบุหรี่ 
กรณีร้านค้าส่ง 

250 บาทต่อปี 500 บาทต่อปี 250 บาทต่อป ี
(50%) 

- 

ที่มา : กระทรวงการคลัง 
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นอกจากนี้ยังมีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและ
การกีฬา โดยการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจ านวน 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้บุคคลธรรมดา และก าไรสุทธิของนิติบุคคล 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2558 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของภาครัฐที่ จะกระตุ้นให้
ประชาชนและภาคธุรกิจมี ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการกีฬาร่วมกัน โดยเป็นการสนับสนุนที่เน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาก าลังคนต่อไปโดยเฉพาะในระดับ
ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีต่อภาคธุรกิจ
ว่าเป็นธุรกิจที่ด าเนินการเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์
แข่งขันในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

จากมาตรการภาษีดังที่กล่าวมาข้างต้น หากมองในมุมของ
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินก็อาจจะไม่ได้มากมายเมื่อเทียบกับ
นโยบายอื่นๆ แต่ถ้ามองในมุมของผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินแล้ว
จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางสังคมขั้น
พื้นฐานให้กับประชาชนของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมาตรการ
ภาษีทางสังคมนั้นก็ถือเป็นอีกบทบาทส าคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐ
ที่ใช้เพื่อช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

วิกฤตยุโรปฉุดอนาคตยางพารา 
นายอัทธ์  พิศาลวานิช  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และ

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
การค้าไทย เปิดเผยถึง "อนาคตยางพาราไทย ภายใต้เออีซี และ

ทิศทางราคายางพารา” ว่า ราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ของ
ไทยในช่วง 5 ปีจากนี้ (ปี 55-60) คงยากที่จะกลับมาอยู่ที่ 120 
บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ มองว่าการที่ราคาจะขึ้นมาถึง 121 บาท/
กิโลกรัมได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น แต่ถ้าจะ
วิ่งมาอยู่ที่ 94.8-107.1 บาท/ก.ก. มีโอกาสสูงถึงร้อยละ 50 เพราะ
ปัจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบต่อราคายางพาราส่วนใหญ่มาจาก
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรปที่คาดว่าจะ
ลากยาวออกไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี 

ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้มีการจัดการ
แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ าปลายน้ า ซึ่ง
เบื้องต้นต้องสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่
ต้องรับความเส่ียงเรื่องของราคา ซึ่งโอกาสยางพาราจะมีราคา
เฉล่ียอยู่ที่ 70-90 บาทต่อกิโลกรัม มีแนวโน้มสูงในช่วงเศรษฐกิจ
โลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และจะเห็นเศรษฐกิจโลกซบเซาในปีหน้า 

อย่างไรก็ตามในการยกระดับราคายางให้สูงขึ้นนั้น ประเทศผู้
ปลูกยางพาราทั้งมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย ควรรวมตัวกัน
ก าหนดราคากลางยางพาราในตลาดโลก แม้ขณะนี้มาเลเซีย
ประกาศตัวเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตยางพารา แต่ไทยมียุทธศาสตร์ 
และท าเลที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางยางพาราของโลกได้
ดีกว่า เพียงแต่ไทยยังขาดเรื่องการวิจัย และพัฒนาโดยหาก
ต้องการให้ราคายางสูงขึ้นในอนาคตนั้นต้องปล่อยราคาเป็นไป
ตามกลไกตลาด 

 

 
 
 

ค่าเงินสัปดาห์น้ีโดยรวมปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการที่ตลาด
มองว่าสหรัฐจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม คาด
สัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.15-31.45 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระหว่างสัปดาห์ โดยใน
สัปดาห์นี้ ณ วันที่ 24 ส.ค. 55 ปิดที่ระดับ 31.22 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับระดับ 31.51 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 17 ส.ค. 55 โดยในช่วงสัปดาห์นี้ค่าเงิน
บาทค่อยๆ ขยับตัวแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค แต่ในช่วงต้นสัปดาห์มีการ
เคล่ือนไหนไม่มากนักเนื่องจากตลาดยังคงรอฟังข่าวการประชุม
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าจะมีนโยบายออกมาในลักษณะใด 
ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาก
เน่ืองจากผลการประชุมของธนาคารมองว่าจะเพิ่มนโยบายในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนมีการเก็งก าไรใน
สินทรัพย์เส่ียงเพิ่มขึ้น อีกทั้งทางด้านปัญหาหนี้ยุโรปตลาดมีการ
มองในเชิงบวกเนื่องจากรัฐมนตรีคลังของกรีซยังคงยืนยันการ
รักษาเสถียรภาพทางการคลังของกรีซโดยการลดการใช้จ่ายลด

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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เพื่อลดปัญหาหนี้ของประเทศ โดยในสัปดาห์หน้า (27-31 ส.ค. 
55 ) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ค่าเงินบาท
จะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 31.15-31.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวเพิม่ขึ้น 13.28 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ปิดที่ระดับ 1,237.19 
จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.28 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์
ที่อยู่ที่ 1,223.91 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์  148,468.2 
ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสมวันที่ 1-24 สิงหาคม 2555 

นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขาย
สุทธิ 2,315.15 และ 3,224.47 ล้านบาท ในขณะที่บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 4,194.41 และ 
1,345.20 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาหป์รับตัวเพิม่ขึ้นจากชว่งต้น
สัปดาห์ 52.2 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 24 สิงหาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,669.10 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,616.90 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 52.2 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นการเคล่ือนไหว
ของระดับราคาทองในกรอบที่ค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับระดับ
ราคาในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาทองค ามีการเคล่ือนไหวในกรอบ
แคบๆ มาโดยตลอด 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

ส่งออกญี่ปุ่นขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น แถลงตัวเลขการส่งออกในเดือน
กรกฎาคม 2555 ขาดดุลสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยยอดขาด
ดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 527,400 
ล้านเยน ซึ่งขาดดุลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 974.6 จากเดือนที่ผ่านมา 
สาเหตุหลักเกิดจากประเทศคู่ค้าส าคัญอย่างจีน ซึ่งมีสัดส่วน
การค้าร้อยละ 21.8  สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนการค้าร้อยละ 13.7 
และกลุ่มยุโรป 27 มีสัดส่วนการค้าร้อยละ 11.1 ประสบกับวิกฤต
เศรษฐกิจหนี้สาธารณะและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลง ท า
ให้ปริมาณการส่งออกของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง และมีแนวโน้มว่าจะ
ลดลงในอนาคตหากวิกฤตเศรษฐกิจโลกยังไม่คล่ีคลาย ฉะนั้นญี่
ป่นคงต้องปรับตัว โดยหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อทดแทนกลุ่มตลาด
เดิม นอกจากนี้สาเหตุส าคัญอีกประการที่มีผลกระทบต่อการ
ส่งออกที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขคือการแข็งค่าของค่าเงินเยน 
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สหรัฐประสบภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 56 ปี ส่งผลต่อราคา
อาหารโลก 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) 
รายงานดัชนีราคาอาหารโลกประจ าเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นเป็น 
213 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากเดือนที่ผ่านมา สาเหตุที่ท าให้
ดัชนีราคาอาหารโลกเพิ่มขึ้นเกิดจากภัยแล้งในสหรัฐฯในแถบมิด
เวสต์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองที่ส าคัญ ส่งผลให้ 
ราคาข้าวโพดปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23 ราคาข้าวสาลีปรับตัว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19 โดยในปีหน้าคาดว่าราคาอาหารจะแพงขึ้น
ร้อยละ 3-4 เนื่องประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญอย่าง
สหรัฐอเมริกาประสบภัยธรรมชาติท าให้ปริมาณการส่งออกได้
ลดลง เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆ ควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
วิกฤติด้านราคาอาหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของจีน เดือน
สิงหาคม 2555 ต่ าสุดในรอบ 9 เดือน 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของจีน เดือน
สิงหาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 47.8 จากเดิมที่ระดับ 49.3 เมื่อเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา ถือเป็นระดับที่ต่ าที่สุดในรอบ 9 เดือน อัน
เป็นผลมาจากยอดค าส่ังซื้อสินค้าจากต่างประเทศปรับตัวลดลง 
โดยเฉพาะยุโรป และสหรัฐฯ การที่ค่าดัชนีฯ มีค่าอยู่ต่ ากว่าระดับ 
50 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมภาคการผลิตของจีนยังคงหดตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่า จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิง
รุกมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เช่น การให้ธนาคารลดการเก็บเงินสด
ส ารอง การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 

 
 
 
 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความ
กังวลเรื่องอุปทานน้ ามันดิบตึงตัวในช่วงการปิดซ่อมบ ารุงแหล่ง
ผลิตน้ ามันในทะเลเหนือ ประกอบกับปริมาณน้ ามันดิบคงคลังของ
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเช่นกัน ขณะที่ความไม่สงบในซีเรียมีความ
รุนแรงมากขึ้นหลังรัสเซียและอิหร่านให้การสนับสนุนรัฐบาลซีเรีย 
นอกจากนี้ ตลาดยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุโรป 
และจีน จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม 

 
ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 20-24สิงหาคม 2555 
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($/bbl) 

110.89 111.50 111.38 113.11 - 111.7
2 

ที่มา: ไทยออยล์  
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ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (MPI) 


