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Weekly Review 

 

 
เงินเฟ้อสิงหาคมต ่าสุดในรอบ 2 ปี 7 เดือน 

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนี
ราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนสิงหาคม 2555 เท่ากับ 
116.28 สูงขึ้นร้อยละ 0.40 จากเดือนกรกฎาคม 2555 และสูงขึ้น
ร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2554 ต่่าสุดในรอบ 2 ปี 
7 เดือน และอัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวต่่ากว่าร้อยละ 3 ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 5 ส่งผลให้เฉล่ีย 8 เดือนแรกเงินเฟ้อสูงขึ้นร้อยละ 
2.89 เป็นผลจากการชะลอตัวของราคาสินค้าโดยเฉพาะอาหารสด 
และผลจากการก่ากับดูแลราคาสินค้าและโครงสร้างราคาสินค้า
ของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเท่ากับ 
108.52 สูงขึ้นร้อยละ 0.17 จากเดือนกรกฎาคม 2555 และสูงขึ้น
ร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบเดือนสิงหาคม 2554 ส่งผลให้เฉล่ีย 8 
เดือนปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.23 ซึ่งแนวโน้มเงินเฟ้อรวมไตรมาส 
3 และ 4 ปีนี้ น่าจะอยู่ระดับร้อยละ 3 ส่งผลให้เงินเฟ้อทั้งปีมี
แนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.3-3.4 จากคาดการณ์เป้าหมายเงิน

เฟ้อตั้งไว้ร้อยละ 3.3-3.8 

จากระดับอัตราเงินเฟ้อในระดับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย และอัตราเงินเฟ้อ
อยู่ในระดับที่ต่่าเป็นล่าดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากมาเลเซีย 
สะท้อนถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีตามแนว
ทางการบริหารจัดการนโยบายของภาครัฐบาล เงินเฟ้อน่าจะยัง
ขยายตัวในอัตราต่่าต่อเนื่องถึงปีหน้า จากความกังวลในส่วนของ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท่าให้ผู้ผลิตไม่กล้าปรับขึ้นราคา
สินค้า และมาตรการดูแลราคาสินค้าของรัฐบาล หากไม่มีปัจจัย
เส่ียงอื่นๆ เข้ามากระทบอย่างรุนแรง เช่น ผลผลิตเกษตรกร
เสียหายจากภัยแล้งจนราคาแพงขึ้นและราคาน้่ามันกลับมา
เพิ่มขึ้นเป็นต้น 

 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 เงินเฟ้อสิงหาคมต่่าสุดในรอบ 2 ปี 7 เดือน  
 มติกนง. 3 ต่อ 2 เสียง คงดอกเบี้ยร้อยละ 3 ลดบริโภค-สกัดสินเชื่อโตแรงเกินไป 
 เรคกูเลเตอร์ข้ึนค่าเอฟทีงวดกันยายน-ธันวาคม 18 สตางค์ 
 เป้าส่งออกร้อยละ 7-9 ไม่ง่ายอย่างที่คิด 
 ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคประจาเดือนสิงหาคม 2555 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
 8 เดือนไทยส่งออกข้าวลดลง ห่วงเสียแชมป์ถาวร 
 ค่าเงินสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามการคาดการณ์ว่าเฟดจะเพิ่มมาตรการในการกระตุ้น

เศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มขึ้น คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.05-31.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมต่่าสุดในรอบ 8 เดือน 
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐอเมริกา ลดลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี 

 ธนาคารกลางยุโรปเห็นชอบมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซน 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 3-7 ก.ย. 55 ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจ าวันที่ 10 ก.ย.. 55 
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มติกนง. 3 ต่อ 2 เสียง คงดอกเบี้ยร้อยละ 3 ลดบริโภค-สกัด
สินเชื อโตแรงเกินไป 

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ  3  ต่ อ  2  เ สียง 
(คณะกรรมการ กนง. มีทั้งหมด 7 คน แต่เข้าร่วมประชุมวานนี้  5 
คน เนื่องจาก 2 คน ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) คง
ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 3 ในขณะที่คณะกรรมการเสียง
ส่วนน้อยมีความเห็นว่าควรมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 
0.25 ทั้งนี้การที่ กนง. คงดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 3 ดังกล่าวเป็น
การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับนี้ตั้งแต่การประชุมครั้งแรกเมื่อเดือน
มกราคม 2555 ซึ่งในการคงระดับอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าว
เพื่อลดคามร้อนแรงของการขยายตัวด้านการบริโภคที่ขยายตัวใน
ระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะนี้  รวมถึงเพื่อไม่ให้ เกิดการ
ขย าย ตั ว ขอ ง สิน เ ชื่ อ ใ น ร ะดั บที่ ม าก เกิ น ไป  เนื่ อ ง จ าก
คณะกรรมการเห็นว่าสินเชื่อมีการเติบโตร้อนแรงจนเป็นระดับที่
ควรเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น
สินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อครัวเรือน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
เช่ าซื้ อ  สิน เชื่ อ เพื่ อซื้ อ อ สั งหาริ มทรัพย์  ขณะ เดี ย วกั น
คณะกรรมการบางท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเติบโตของสินเชื่อ
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ล่าสุดเติบโตระดับร้อยละ 31 
โดยขอให้ ธปท.เฝ้าติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 

ซึ่งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับดังกล่าวน่าจะมีความ
เหมาะสมเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ทั้งจากการ
บริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวดี สอดคล้องกับสินเชื่อสถาบัน
การเงินที่ขยายตัวสูง การผ่อนคลายนโยบายการเงินคงไม่ส่งผล
ในแง่บวกมากนัก เนื่องจากจะเป็นการไปกระตุ้นการบริโภค
เพิ่มเติม แต่ในทางกลับกันอาจส่งผลเสียได้เนื่องจากในปัจจุบัน
อุปสงค์ในประเทศสูงอยู่แล้ว แม้ว่ายุโรปจะมีปัญหาอยู่ก็ตามซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาจมีมาตรการอื่นๆ ที่จะใช้ในการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนได้ การใช้นโยบายด้านการเงินจึงควรใช้
ในยามจ่าเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้นโยบาย 

เรคกูเลเตอร์ขึ้นค่าเอฟทีงวดกันยายน-ธันวาคม 18 สตางค ์

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการก่ากับกิจการพลังงาน 
(เรคกูเลเตอร)์ เปิดเผยภายหลังการประชุมพิจารณาการประมาณ
การค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ 
(เอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม เมื่อวันที่  6  กันยายนว่า 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าเอฟที 18 สตางค์ต่อหน่วย 

เน่ืองจากราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุก
ประเภท ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ปรับราคาขึ้นจาก 301.28 บาทต่อ
ล้านบีทียู มาอยู่ที่ 317.50 บาทต่อล้านบีทียู ราคาถ่านหิน ปรับ
เพิ่มขึ้นจาก 2,926 บาทต่อตัน มาอยู่ที่ 3,227 บาทต่อตัน และ
ราคาน้่ามันเตา ปรับขึ้นจาก 25.87 บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ 26.49 
บาทต่อลิตร และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจาก 30.29 เป็น 31.61 
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้การปรับขึ้นในอัตราดังกล่าวต่่ากว่าค่า
เอฟทีจริงที่สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่ต้องเพิ่มเป็น 38.24 
สตางค์ต่อหน่วย ส่วนที่เหลืออีก 20.24 สตางค์ต่อหน่วย ให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับภาระแทนประชาชนเป็นการชั่วคราวไปก่อน
จ่านวน 10,504 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าเอฟทีเดิม 30 สตางค์ต่อ
หน่วย จะต้องปรับเพิ่มถึง 68.24 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะเป็นภาระ
กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินไป โดยอัตราดังกล่าวจะถูกน่าไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อค่าครองชีพประชาชนบ้าง แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการ
ปรับขึ้นค่าเอฟทีในระดับที่ไม่มากนักโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้
ช่วยในการแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลด
ผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการอุ้มค่าเอฟ
ทีไม่ควรท่าในระยะยาว เนื่องจากจะท่าให้ประชาชนไม่ได้
รับทราบถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แท้จริงและท่าให้ไม่ประหยัดการใช้
ไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าในแต่ละครั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการ
ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจงา่ยเพือ่
ลดผลกระทบด้านความไม่เข้าใจของประชาชนต่อการขึ้นค่าไฟฟา้
ในแต่ละครั้ง 

เป้าส่งออกร้อยละ 7-9 ไม่ง่ายอย่างที คิด 

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
วิกฤตยุโรป ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้รับ
ทราบเป้าหมายการส่งออกสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้
ส่งออกไปก่อนหน้านี้โดยได้ปรับลดเป้าหมายในการส่งออกลดลง
จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 7-9 ทั้งนี้ ได้รายงานให้ที่ประชุม
รับทราบว่าหากจะท่าให้มูลค่าการส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 7 ใน
ระยะเวลา 5 เดือนที่เหลือของปีนี้มูลค่าการส่งออกต้องไม่ต่่ากว่า
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เดือนละ 21 ,270 ล้านเหรียญสหรัฐ และหากการส่งออกจะ
ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 9 จะต้องส่งออกสินค้าให้ได้มูลค่าไม่ต่่ากว่า
เดือนละ 22,161 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ที่ประชุมได้แสดง
ความเป็นห่วงสถานการณ์การส่งออกสินค้าไปยังยุโรปภายหลัง
จากที่ข้อมูลในเดือนมกราคม-กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าหดตัวลง
ถึงร้อยละ 14 โดยสินค้าที่ส่งออกได้น้อยลงและได้รับผลกระทบ
ยังคงเป็นสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มผ้าทอผืน และสินค้าเกษตร 
ส่วนสินค้าที่ยังส่งออกได้ดีคือสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักและ
รถยนต์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้า
ใน 2 กลุ่มดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งปี
หลังด้วย 

จากสถานการณ์ด้านการส่งออกในปีนี้ที่ต้องเผชิญกับความ
เส่ียงด้านสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในระดับสูงศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประเมินว่า
การส่งออกของไทยในปีน้ีน่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.8 ซึ่งหากการ
ส่งออกปีนี้เติบโตเหลือร้อยละ 5 จากเดิมที่คาดว่าจะโตร้อยละ 7 
จะท่าให้รายได้ประเทศหายไปประมาณ 50,000-100,000 ล้าน
บาท และท่าให้จีดีพีปีนี้ เติบโตลดลงอีกร้อยละ 0.5-1 เหลือ
ขยายตัวเพียงร้อยละ 5-5.5 ที่ส่าคัญหากการส่งออกไตรมาสส่ีปีนี้
ยังมีมูลค่าเฉล่ียต่่ากว่าเดือนละ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จะท่า
ให้จีดีพีปีหน้าเติบโตต่่ากว่าร้อยละ 5ด้วย 

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 

 
ความเชื อมั นของผู้บริโภคประจาเดือนสิงหาคม 2555 
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

ผลของการส่ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 
2555 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence 
Index: CCI) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ 78.1 ในเดือน
กรกฎาคม เป็น 77.9 ในเดือนสิงหาคม 2555 ทั้งนี้การที่ดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคงเคล่ือนไหวคงอยู่ต่่ากว่า
ระดับ 100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงไม่มั่นใจในสถานการณ์
ต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากระดับ 58.5 ในเดือน
กรกฎาคม เป็นระดับ 59.7 ในเดือนสิงหาคม 2555โดยอยู่ใน
ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้น
มา แสดงว่าเศรษฐกิจไทยและการจ้างงานเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
หลังจากน้าท่วมในปีที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อสถานการณ์ในอนาคตในเดือนนี้ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 85.0 ในเดือนกรกฎาคม เป็นระดับ 84.2 ในเดือนสิงหาคม 
2555 การที่ดัชนียังอยู่ต่่ากว่าระดับ 100 แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มี

ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมากนัก 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ คาดการณ์ว่าการบริโภค

ของภาคประชาชนในปัจจุบันนั้นจะทรงตัวหรือขยายตัวเล็กน้อย
ในปลายไตรมาสที่  3 และต้นไตรมาสที่  4 ของปีนี้เนื่องจาก
ประชาชนยังคงมีความวิตกกังวลและรอดูสถานการณ์เกี่ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีจากความเส่ียงทางการเมือง 
ความกังวลเรื่องน้าท่วม และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ตลอดจนค่าครองชีพที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง 
ทั้งนี้การปรับตัวดีขึ้นของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะฟื้น
ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการ
ใช้นโยบายการคลังผ่านการใช้งบประมาณและนโยบายการเงิน
ผ่านการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจมากขึ้น จะเป็นแรงพยุงที่สาคัญเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทย
ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลก 
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8 เดือนไทยส่งออกข้าวลดลง ห่วงเสียแชมป์ถาวร 
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าการส่งออกข้าวไทย

ช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม 2555)     มีปริมาณ
ทั้ง ส้ิน 4.36 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 46.01 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ส่งผลท่าให้ไทยรั้ งอันดับ 3 ตามหลัง
เวียดนามที่สามารถส่งออกได้มากเป็นอันดับหนึ่งถึง 4.63 ล้าน
ตัน และอินเดียอันดับที่สองส่งออกได้ 4.57 ล้านตัน ส่าหรับการ
ส่งออกข้าวของไทยที่ชะลอตัวลงนั้น เป็นผลมาจากการค้าข้าวใน
ตลาดโลกไม่มีค่าส่ังซื้อเข้ามามากนัก เนื่องจากสต็อกข้าวทั่วโลก

ยังมีจ่านวนมาก โดยเฉพาะอินเดียแม้จะประสบภัยธรรมชาติ แต่
ยังสามารถส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศได้ ประกอบกับช่วงที่
ผ่านมาหลายประเทศมีการน่าข้าวจากประเทศผู้ขายเข้าไปสต็อก
ไว้จ่านวนมาก ท่าให้ค่าส่ังซื้อคร่ึงปีหลังจึงไม่ค่อยมีมากนัก  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน คาดว่าการส่งข้าวไทยทั้งปี 2555 
นั้นอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมาย
ไว้ที่จะสามารถส่งออกได้ 8.5-9.0 ล้านตัน ซึ่งในมุมมองของ
เอกชน คาดการณ์ว่าจะสามารถส่งออกข้าวทั้งปีได้เพียง 6.5-7.0 
ล้านตันเท่านั้น 

 
 
 

ค่าเงินสัปดาห์ น้ีป รับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามการ
คาดการณ์ว่าเฟดจะเพิ มมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สหรัฐเพิ มขึ้น คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 
31.05-31.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นและแกว่งตัวในช่วงแคบๆ 
ระหว่างสัปดาห์ โดยในสัปดาห์นี้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2555 ปิดที่
ระดับ 31.22 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.49 เมื่อ
เทียบกับระดับ 31.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่  31 
สิงหาคม 2555 โดยในช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งขึ้น
มากตามค่าเงินในภูมิภาค จากข่าวของธนาคารการกลางยุโรปจะ
ระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ในสหภาพยุโรป และธนาคารกลาง
สหรัฐฯ มีแนวโน้มในการประกาศใช้ คิอี 3 โดยค่าเงินบาทไม่ได้
แข็งขึ้นจากการมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ ามาในระบบจน

ผิดปกติ โดยในระหว่างสัปดาห์ค่าเงินยังคงแกว่งอยู่ในช่วงแคบๆ 
ถึงแม้จะมีการระดมทุนจากธนาคารกลางยุโรปตามที่คาดไว้ก็ตาม 
เนื่องจากตลาดได้รับข่าวดังกล่าวล่วงหน้าแล้ว ส่วนส่ิงที่ควร
ติดตามคือธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศใช้คิวอี 3 อย่างจริงจัง
หรือไม่ หากมีการประกาศใช้จริงย่อมส่งผลให้ค่าเงินบาทและ
ค่าเงินในภูมิภาคเกิดความผันผวนได้ โดยในสัปดาห์หน้า (10-14 
กันยายน 2555 ) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า 
ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 31.05-31.45 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวเพิ มขึ้น 18.62 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 7 กันยายน 2555 ปิดที่ระดับ 1,246.10 
จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.62 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์
ที่อยู่ที่ 1227.48 จุด มูลค่าการซ้ือขายตลอดสัปดาห์  140,955.23 
ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-7 กันยายน 2555) 

นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 
1,245.12 และ277.06 ล้านบาท ในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 1,005.78 และ 1,611.65 
ล้านบาท 

ราคาทองค่าตลอดสปัดาหป์รับตัวเพิ มขึ้นจากชว่งต้น
สัปดาห์ 7.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์

ราคาทองค่าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค่า ณ.วันที่ 7 กันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 1,697.20เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,688.90 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 7.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

ยอดค้าปลีกญี ปุ่นเดือนกรกฎาคมต ่าสุดในรอบ 8 เดือน 

กระทรวงการค้าของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่น
เดือนกรกฎาคม ลดลงร้อยละ 0.8  เมื่อเทียบกับปีผ่านมา เป็น
การลดลงเดือนแรกในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 1.8  
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา การที่ยอดค้าปลีกลดลง เป็นผลมา
จากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลง เนื่องจากนโยบายของ
ภาครัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศก่าลังจะหมดอายุลง 
(เช่น มาตรการลดราคาซื้อรถยนต์ไฮบริด หมดอายุในเดือน
กันยายน) ภาคการส่งออกที่เป็นรายได้หลักของประเทศชะลอตัว 
ท่าให้ประชาชนมีรายได้ในการจับจ่ายลดลงและความไม่มั่นใจใน
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐอเมริกา 
ลดลงมากที สุดในรอบ 3 ปี 

สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) รายงานดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือนสิงหาคมลดลงสู่
ระดับ 49.6 จากระดับ 49.8 ในเดือนกรกฎาคม หดตัวลงเป็น
เดือนที่ 3 ติดต่อกัน สาเหตุจากยอดค่าส่ังซื้อสินค้าลดลง ซึ่งสวน
ทางกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการ เดือนสิงหาคม
เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53.7 จากระดับ 52.6 ในเดือนกรกฎาคม เมื่อ

พิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐฯพบว่าภาคที่น่ารายได้เข้าสู่
ประเทศมากที่ สุด คือภาคบริการร้อยละ 79.6 รองลงมาคือ
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 19.2 และภาคการเกษตรร้อยละ 1.2  
ตามล่าดับ 

จากตัวเลขดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ 
ครอบคลุมตั้งแต่สาธารณูปโภค ค้าปลีก ขนส่ง ไปจนถึงการเคหะ 
บริการสุขภาพ และการเงินปรับตัวดีขึ้น ส่งสัญญาณถึงระบบ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แม้ภาคการ
ผลิตจะปรับตัวลดลง สาเหตุของการขยายตัวเกิดจากการจ้างงาน
ภาคเอกชน และการส่งออกในภาคดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่
ยังคงต้องติดตามวิกฤติหนี้ยุโรป และปัญหา Fiscal cliff อย่าง
ใกล้ชิด 

ธนาคารกลางยุโรปเห็นชอบมาตรการเข้าซื้อพันธบัตร
รัฐบาลยูโรโซน 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
เห็นชอบมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซน ที่มีความ
เป็นไปได้ว่าจะไม่จ่ากัดปริมาณการซื้อ โดยเป็นการซื้อพันธบัตร
รัฐบาลที่มีอายุในช่วง 1-3 ปี อีกทั้งยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับร้อยละ 0.75 นอกจากนี้ ECB ได้ปรับลด
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ประมาณการเศรษฐกิจยุโรป ปี 2555 อยู่ที่ระดับร้อยละ -0.4 
(จากเดิมร้อยละ -0.1) เน่ืองจากเห็นว่าเศรษฐกิจยุโรปยังคงชะลอ
ตัว ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การที่ ECB ตัดสินใจเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล
ยูโรโซนในครั้งนี้ เพื่อรักษากระบวนการส่งผ่านของนโยบาย
การเงินไปยังระบบเศรษฐกิจให้ยังมีประสิทธิภาพในทุกประเทศ 
เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมเงินของประเทศที่ประสบปัญหาหนี้
สาธารณะ รวมทั้งเพื่อควบคุมระดับอัตราแลกเปล่ียนเพื่อสร้าง
ความมั่นใจของนักลงทุนในสกุลเงินยูโร 

ราคาน  ามันดิบดู ไบสัปดาห์ นี  มีความผันผวน โดย
เหตุการณ์ส่าคัญที่ก่าหนดราคาน้่ามันในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป
เกี่ยวกับมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซน ขณะที่ตลาด
เริ่มมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอุปทานน้่ามันดิบตึงตัวจากการ
ปิดซ่อมบ่ารุงแหล่งผลิตน้่ามันในทะเลเหนือ ปัญหานิวเคลียร์ของ
อิหร่าน และปัญหาความไม่สงบในซีเรียที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติ 

ราคาน  ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 27-31 สิงหาคม 2555 
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2012 

3 Sep 
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ที่มา: ไทยออยล์  


