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Weekly Review 

 

 
ธปท. เผยเศรษฐกิจกรกฎาคมส่งออกลดต่อเน่ืองการบริโภค
แรงขับดันหลักกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 

นายเมธี  สุภาพงษ์  ผู้อ านวยการอาวุ โส ฝ่ายนโยบาย
เศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาวะ
เศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2555 ได้รับผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นสะท้อนจากการหดตัวของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าและการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อย่างไร
ก็ดีการใช้จ่ายภาคเอกชนยังขยายตัวได้ทั้งการบริโภคและการ
ลงทุน ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐและภาวะการเงินที่เอื้ออ านวย ส่งผลให้การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อขายในประเทศยังคงขยายตัว ซึ่งการ
ใช้จ่ายภาคเอกชนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจะเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญ
ของเศรษฐกิจไทยที่ช่วยรองรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ได้ ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องอัตรา
การว่างงานและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ า 

โดยการส่งออกเดือนกรฎาคมหดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ ง เป็นผลจากการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมที่หดตัวตามอุปสงค์ในตลาดโลก ส่งผลให้ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 5.8  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และ
หลอดอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศยังขยายตัวได้ดีตามการผลิตยานยนต์ ขณะที่
เมื่อพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจส าคัญต่างๆ ในส่วนของสินเชื่อ
ภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 16.5  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่เติบโตร้อยละ 
16.1 โดยเป็นการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 
17.2 และสินเชื่อเพื่อธุรกิจร้อยละ 15.5 ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนนั้นขยายตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และขยายตัวร้อยละ  0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย
เป็นการเพิม่ขึ้นตามการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ส่วน

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ธปท. เผยเศรษฐกิจกรกฎาคมส่งออกลดต่อเนื่องการบริโภคแรงขับดันหลักกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
 พาณิชย์เผยส่งออกเดือนกรกฎาคมลดลงต่อเนื่อง 
 ธปท. เผยดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 สถานการณ์หนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือนมิถุนายน 
 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ขยายตัว ดันความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียนเพิ่มขึ้น 
 จับตาอนุมัติระบายข้าว 7.5 แสนตัน 
 ค่าเงินสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามการคาดการณ์ว่าเฟดจะเพิ่มมาตรการในการกระตุ้น

เศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มขึ้น คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.35-31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 ญี่ปุ่นปรับลดประเมินเศรษฐกิจคร้ังแรกในรอบ 10 เดือน 
 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคสหรัฐฯ สิงหาคมปรับตัวลดลงในรอบ 9 เดือน 
 ดัชนีความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจยูโรโซนต่ าสุดในรอบ 3 ปี 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ  0.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ขยายตัวจากการลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และการน าเข้า
สินค้าทุนเป็นส าคัญ ส่วนรายได้เกษตรกรเดือนกรกฎาคม
ขยายตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
จากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ 15.3 ตามผลผลิตข้าว
จากปริมาณน้ าที่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก 

ซึ่งจากตัวเลขเศรษฐกิจส าคัญในเดือนกรกฎาคม 2555 
สามารถพิจารณาได้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกส่งกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยมากขึ้นผ่านการส่งออกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวของ
การส่งออกอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ ในทางกลับกันเมื่อพิจารณา
ตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมี
พื้นฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่งโดยการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปีน้ีคงต้องหวังพึ่งการบริโภคในประเทศไปแรงขับดัน
หลักของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ในส่วนของตัวเลขการขยายตัว
ของสินเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการบริโภคและการลงทุนใน
ประเทศที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในระยะนี้ 

พาณิชย์เผยส่งออกเดือนกรกฎาคมลดลงต่อเน่ือง 

การส่งออกของในเดือนกรกฎาคม 2555 มีมูลค่า 19,544.4 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.46 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา สาเหตุที่ท าให้การส่งออกในเดือนกรกฎาคม
ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของการ

ส่งออกสินค้าทุกหมวด ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าอื่นๆ ที่การส่งออกปรับตัว
ลดลงถึงร้อยละ 6.6 4.3 และ 2.9 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
การส่งออกรายตลาดเป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกใน
ตลาดหลัก ตลาดศักยภาพสูง และตลาดส่งออกอื่นๆ ที่การ
ส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 7.8 3.1 และ33.5 ตามล าดับ ในขณะ
ที่ตลาดศักยภาพรองการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อ
เทียบกับการส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

จากตัวเลขการส่งออกในระดับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบที่ไทยได้รับจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจใน
สหภาพยุโรปที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงต่อไทย เนื่องจากการที่
สหภาพยุโรปถือเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นคู่ค้าที่ส าคัญของไทย และ
ส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทยที่
ลดลงของประเทศที่มีการส่งสินค้าออกไปยังประเทศในสหภาพ
สหภาพยุโรปอันเป็นผลมาจากยอดการส่ังซื้อที่ชะลอตัวลง
ค่อนข้างมาก ซึ่งจากตัวเลขการส่งออกในระดับที่ต่ ากว่า 20,000 
ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม  คงเป็นการยากที่กระทรวงพาณิชย์
จะสามารถผลักดันให้การส่งออกในปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย
ใหม่ที่ร้อยละ 9 ซึ่งตัวเลขการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวมากหรือ
น้อยเพียงใดคงไม่ส าคัญเท่าการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรที่จะเร่งการขยายตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาด
ดั้งเดิมเพียงไม่กี่ตลาดซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออก
ของไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

เดือน ม.ค. 2555 ก.พ. 2555 มี.ค. 2555 เม.ย. 2555 พ.ค. 2555 มิ.ย. 2555 ก.ค. 2555 
รวม 7 เดือน
แรกของปี 

มูลค่าการส่งออด 
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

15,736.70 19,038.84 19,866.27 16,919.68 20,932.49 19,770.65 19,544.40 131,809.03 

อัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ) 

-2.60 3.72 -4.85 -1.96 10.20 -2.32 -4.46 -0.40 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ธปท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจกรกฎาคมปรับตัว
เพิ่มขึ้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าในเดือนกรกฎาคม 2555 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ 51.7 โดยผู้ประกอบการทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและมิใช่ภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจดีขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นความ
เชื่อมั่นด้านค าส่ังซื้อที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก ขณะที่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนประกอบการอยู่ต่ า
กว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง ส าหรับในระยะต่อไปผู้ประกอบการเชื่อมั่น
ว่าภาวะธุรกิจจะปรับดีขึ้นจากปัจจุบัน สะท้อนจากดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 55.6 ผู้ผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและมิใช่อุตสาหกรรมเชื่อมั่นว่าภาวะธุรกิจเกือบ
ทุกด้านในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้น ยกเว้นความเชื่อมั่นด้านต้นทุน
ประกอบการที่ลดต่ ากว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง 

จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในเดือนกรกฎาคมค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัว
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น และค่าดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปัจจุบันและ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 50 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ดี โดย
องค์ประกอบที่ผู้ประกอบการมีความกังวลในระดับสูงทั้งใน
ปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าได้แก่ความเชื่อมั่นใน
องค์ประกอบด้านต้นทุน รวมถึงความเชื่อมั่นในองค์ประกอบด้าน
ยอดจ าหน่ายอันเป็นผลจากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรปส่งผลให้
ยอดจ าหน่ายของกิจการปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านต้นทุน
แก่ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีแนวทางในการลด
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคญั 
โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการหาตลาดส่งออก
ใหม่เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว 

สถานการณ์หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ เดือนมิถุนายน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงสถานะหนี้สาธารณะคง

ค้าง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 4,791.54 พันล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 43.34 ของ GDP ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อน 123.44 พันล้านบาท โดยมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) หนี้รัฐบาล 
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ประกอบ
พบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นจากหนี้ภายในประเทศ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สาธารณะบางส่วนเป็นผลจากการด าเนินการด าเนินนโยบาย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิการกู้เงินของสถาบันบริหาร
กองทุนน้ ามันอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายระยะเวลาการ
ด าเนินนโยบายลดภาษีน้ ามันดีเซล 

ด้านสัดส่วนของหนี้สาธารณะหากพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ 
พบว่าเป็นหนี้ต่างประเทศ จ านวน 335.20 พันล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.00 และหนี้ในประเทศ 4,456.38 พันล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.00 และหากพิจารณาจากระยะเวลาในการกู้ยืม 
พบว่าเป็นหนี้ระยะส้ัน จ านวน 209.26 พันล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.37 และหนี้ระยะยาว 4,582.27 พันล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 95.63 จากสัดส่วนของหนี้สาธารณะสะท้อนให้เห็นถึง
การบริหารความเส่ียงของภาครัฐที่เน้นการกู้เงินจากในประเทศ
เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ
การกู้เงินในระยะยาวเพื่อลดความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนี้และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งแม้สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ของไทยจะอยู่ในระดับต่ ารวมถึงรัฐบาลมีการ
บริการจัดการทั้งในส่วนของแหล่งเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ยืมได้
เป็นอย่างดีก็ตาม แต่การที่รัฐบาลมีการใช้เงินกู้ในโครงการประชา
นิยมบางโครงการมากเกินไปอาจส่งผลให้หนี้สาธารณะปรับตัว
เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงควรที่จะมีการคัดเ ลือก
โครงการที่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อให้การก่อหนี้
สาธารณะดังกล่าวเกิดประโยชน์มากที่สุด 
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อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ขยายตัวดันความต้องการข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในอาเซียนเพิ่มขึ้น 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน ปี 2555 
พบว่ามีประมาณ 39 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2554 
เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตหลักได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ได้
ขยายเนื้อที่เพาะปลูกซึ่งเป็นผลมาจากราคาข้าวโพดอยู่ในเกณฑ์
ดี 

โดยภาพรวมในปี 2555 ปริมาณการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใน
ภูมิภาคอาเซีย มีประมาณ 44 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 
2554 แต่ผลผลิตในภูมิภาคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
ต้องน าเข้าจากประเทศนอกอาเซียนประมาณ 5 ล้านตัน เป็นผล
มาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรม
การเล้ียงสัตว์ ส่งผลท าให้แนวโน้มความต้องการข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ของทั้งภูมิภาคจะมีเพิ่มขึ้น 

ส าหรับประเทศไทยนั้นผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ แต่มีแนวโน้มผลผลิตข้าวโพด
ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่นที่ทนแล้ง และ
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงานส่งผล

ให้ผลผลิตในบางปีไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ 

จับตาอนุมัติระบายข้าว 7.5 แสนตัน 
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออก

ข้าวไทย เปิดเผยว่าแวดวงการค้าข้าวก าลังติดตามการพิจารณา
อนุมัติระบายข้าวรัฐบาลจ านวน 7.5 แสนตัน ว่าจะเป็นการอนุมัติ
ให้กับผู้เสนอซื้อรายเดียว หรือเป็นการอนุมัติแบบกระจายให้
หลายราย แต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลจะอนุมัติแบบกระจายให้หลายราย 

เน่ืองจากผู้ส่งออกบางรายได้เสนอขายข้าวไว้ราคาตันละ 560 
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16.30 บาทต่อกิโลกรัม จึงเชื่อว่า
ราคาขาว 5% น่าจะเสนอซื้อ 16 บาทเศษต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ ากว่า
ราคาตลาดที่ขณะนี้อยู่ที่ 17 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาข้าวหอม
มะลิ และข้าวหอมมะลิจังหวัด คาดว่าจะเสนอซื้อในราคาที่
ใกล้เคียงตลาดเช่นกัน โดยราคาข้าวหอมมะลิภาคอีสานราคา
ตลาดอยู่ที่ 32-33 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาข้าวหอมปทุมหรือ
หอมจังหวัดราคา 31 บาทต่อกิโลกรัม 

ดังนั้นราคาประมูลอาจจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด 
แต่อาจมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการรับจ าน า เนื่องจากความต้องการข้าว
ในตลาดยังคงมีสูง 
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ค่าเงินสัปดาห์ น้ีป รับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามการ
คาดการณ์ว่าเฟดจะเพิ่มมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สหรัฐเพิ่มขึ้น คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 
31.35-31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงในระหว่างสัปดาห์ โดยใน
สัปดาห์นี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ปิดที่ระดับ 31.37 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกับระดับ 31.22 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 24 ส.ค. 55 โดยในช่วงต้น
สัปดาห์ค่าเงินบาทอยู่ในระดับทรงตัวและเร่ิมปรับตัวอ่อนค่าลงซึ่ง
เป็นไปตามค่าเงินในภูมิภาค เนื่องจากมีการเทขายเพื่อเก็งก าไร
ของนักค้าเงิน ผนวกกับข่าวที่คาดว่าเฟดจะออกมาตรการในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการประชุมเกิดขึ้นในช่วง
ปลายสัปดาห์นี้ ในช่วงกลางสัปดาห์มี่การประกาศตัวเลขดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงแตะระดับ 60.6 
จุด ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดนับแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 แสดงให้
เห็นว่าผู้บริโภคมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจ
และการจ้างงาน และในช่วงปลายสัปดาห์ค่าเงินบาทยังคงแกว่ง
ตัวอยู่ในช่วงแคบๆ โดยปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีการ
ประกาศข่าวดีหลายด้าน เช่น เฟดประกาศใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มเติม ด้านยูโรโซนท าการสกัดกั้นไม่ให้หนี้
ลุกลาม และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชียปรัวตัวดีขึ้น ส่งผลให้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้น  โดยในสัปดาห์หน้า (3-7 ก.ย. 55 ) ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ใน
กรอบ 31.35-31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวลดลง 9.71 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ปิดที่ระดับ 1,227.48 
จุด ปรับตัวลดลง 9.71 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์ที่
อยู่ที่ 1237.19จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์  136,502.08 
ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสมตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 
(วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555) นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนัก
ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 3,494.95 และ 1,843.51 ล้านบาท 
ในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
ซื้อสุทธิ 2,207.08 และ 3,131.17 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาหป์รับตัวลดลงจากชว่งต้นสัปดาห ์
8.76 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,657.14เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,665.90 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยเป็นการปรับตัว
ลดลง 8.76 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

ญี่ปุ่นปรับลดประเมินเศรษฐกิจคร้ังแรกในรอบ 10 เดือน 

รัฐบาลญี่ปุ่น แถลง ปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจ ซึ่งก่อนหน้า
นี้ได้มีการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 
2555 ขยายตัวร้อยละ 2.2 ปีงบประมาณ 2556 ขยายตัวร้อยละ 
1.7 สาเหตุส าคัญของการปรับลดดังกล่าวเกิดจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งเป็นผลจากปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรป ท า

ให้ปริมาณการส่งออกของประเทศลดลง โดยตัวเลขการส่งออกใน
เดือนกรกฎาคมขาดดุลสูงสุดในรอบ 6 เดือน 

นอกจากปัจจัยข้างต้นที่มีผลต่อการปรับลดการเติบโต
เศรษฐกิจแล้วปัจจัยเส่ียงในเรื่องหนี้สาธารณะยังคงเป็นปัจจัย
ส าคัญอีกตัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นยังคงต้องเผชิญและเร่งหาแนวทางในการ
แก้ไขโดยปัจจุบันญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะที่สูงถึงร้อยละ 223 ของ
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มูลค่า GDP ท าให้รัฐบาลต้องเร่งการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้
มีปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 5 ในปีงบประมาณนี้ เป็น
ร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งการปรับเพิ่มภาษีขึ้นทุกๆ 
ร้อยละ 1 จะมีผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี
ลดลงไป ร้อยละ 0.32 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ สิงหาคมปรับตัวลดลงใน
รอบ 9 เดือน 

สหรัฐฯ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม
ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 60.6 จากระดับ 65.4  ในเดือนกรกฎาคมซึ่ง
เป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 สาเหตุเกิดจาก
ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาค่า
ครองชีพ อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง และความไม่
แน่นอนทางด้านนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ปัจจัยภายนอก
อย่างปัญหาเศรษฐกิจโลก ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อระดับการ
บริโภคในสหรัฐฯ โดยในช่วงระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า คาดการณ์
ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงชะลอตัว เนื่องจากรอความ
ชัดเจนด้านนโยบายต่างๆจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ที่จะ
มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนต่ าสุดในรอบ 3 ปี 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริหารและผู้บริโภคในยู

โรโซนเดือนสิงหาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 86.1 จากระดับ 87.9 ใน
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถือเป็นระดับสุดในรอบ 3 ปี (นับตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2552) และลดลงต่ ากว่าค่าเฉล่ียระยะยาวที่ระดับ 
100 โดยความรู้สึกของผู้บริโภคต่อภาคการก่อสร้าง การค้าปลีก 
และการบริการปรับลดลงมากที่สุด ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่า ผู้บริโภคและกลุ่มผู้บริหารในยูโรโซนมีมุมมองเป็นลบมากขึ้น
ต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค เนื่องจากความไม่มั่นใจในการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันยูโรโซนก าลังเผชิญกับอุปสรรคใน
การควบคุมวิกฤติหนี้สาธารณะ 

 
ที่มา: Bloomberg Finance 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี มีความผันผวน เนื่องจากนัก
ลงทุนเริ่มไม่มั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะออกมาตรการ QE3 
หรือไม่ เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงหลังออกมาดีกว่า
คาด อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ปิดซ่อมบ ารุงแหล่งผลิตน้ ามันในทะเลเหนือ ความไม่สงบในซีเรีย
ที่เริ่มลุกลามไปยังประเทศใกล้เคียง ปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน และ
ฤดูกาลพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติก 

 
ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 27-31 สิงหาคม 2555 

 27 
Aug 
2012 

28 
Aug 
2012 

29 
Aug 
2012 

30 
Aug 
2012 

31 
Aug 
2012 

Averag
e 

Dubai 
($/bbl) 

111.76 109.84 109.35 110.10 - 110.26 

ที่มา: ไทยออยล์  

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ประจ าเดือน สิงหาคม 2555 

 
ที่มา: ไทยออยล์ 
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