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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 34 ประจาวันที่ 25 ก.พ. 56















ช่วงวันที่ 18-22 ก.พ. 56

สภำพัฒน์ เผยศก.ไตรมำส4ปี 55 พุ่ง 18.9% ส่งทัง้ ปี โต 6.4 คำดปี 56 โต 4.5-5.5%
กนง. เมินแรงกดดันกำรเมืองมีมติ 6 ต่อ 1 คงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่รอ้ ยละ 2.75
ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจปรับประมำณกำรณ์ GDP 56 โต 5%
ม.หอการค้าคาดเงิน สะพัดมาฆบูชา 2,767 ล้านบาท
สภำอุตฯ เผยดัชนีเชือ่ มันม.ค.
่
56 ปรับตัวลดลงอยู่ท่ี 97.3
ควันหลงรถคันแรกดันยอดผลิต ม.ค. 56 พุ่งต่อเนื่อง 68% จำนวน 2.36 แสนคัน
สศก.คำดดัชนีรำคำสิน ค้ำเกษตรปี 56 สูงขึน้ เล็กน้ อย หลังปี 55 ลดลง 10%
ส่งออกอำหำรปี 2556 ทะลุ 1 ล้ำนล้ำน ห่วงเงินบำทแข็งค่ำฉุดรำยได้หด
คลังดีเดย์เปิดเว็บภำษีลดต้นทุน 50 กลุ่มธุรกิจ
ยอดขายห้างสรรพสิน ค้าญี่ป่นุ ปรับตัวเพิ่มขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 2 เดือน
มูลค่ำกำรส่งออกสิน ค้ำเกษตรของสหรัฐฯ ปี 2556 มำกที่สดุ เป็นประวัตกิ ำรณ์
Moody’s ระบุเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วคำดว่ำขยำยตัวเกินร้อยละ 8.0
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

สภาพัฒน์ เผยศก.ไตรมาส4ปี 55 พุ่ง 18.9% ส่งทัง้ ปี โต 6.4
คาดปี 56 โต 4.5-5.5%
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชำติ (สศช.) แถลงตัวเลขภำวะเศรษฐกิจไตรมำส 4/2555 ว่ำ
ขยำยตัวร้อยละ 18.9 เร่งตัวขึน้ จำกร้อยละ 3.1 ในไตรมำสที่แล้ว
นับเป็ นอัตรำกำรขยำยตัวทีส่ งู สุดเมื่อเทียบกับ ช่วงที่ผ่ ำนมำ เป็ น
ผลมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของทังอุ
้ ปสงค์ภำยในประเทศและภำยนอก
ประเทศ โดยกำรใช้จ่ ำยเพื่อ กำรอุป โภคบริโ ภคของครัวเรือ น
ขยำยตัวต่ อเนื่องร้อยละ 12.2 สูง กว่ำร้อยละ 6.0 ในไตรมำสที่
ผ่ำนมำ โดยเฉพำะสินค้ำคงทนประเภทยำนยนต์เ ร่ ง ตัวขึ้น อย่ำง
เด่นชัด รวมทังหมวดสิ
้
นค้ำกึง่ คงทน สินค้ำไม่คงทน และบริกำร
ขยำยตัวเพิม่ ขึน้ ในไตรมำสนี้ สำหรับ กำรใช้จ่ ำยเพื่อกำรอุป โภค
ของรัฐบำลขยำยตัวอัตรำ ร้อยละ 12.1 เทียบกับ ร้อยละ 9.8 ใน
ไตรมำสที่ผ่ ำนมำ โดยทัง้ ค่ำตอบแทนแรงงำน และรำยจ่ ำยซื้อ

สินค้ำและบริกำรสุทธิขยำยตัว ส่วนกำรลงทุนโดยรวมเร่ ง ตัวขึ้น
ต่อเนื่องร้อยละ 23.5 จำกร้อยละ 15.5 ในไตรมำสที่ผ่ ำนมำ เป็ น
ผลจำกกำรขยำยตัวของทังภำคเอกชนและภำครั
้
ฐในอัต รำร้อยละ
21.7 และร้อยละ 31.1 เทียบกับ ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 13.2
ในไตรมำสทีผ่ ่ำนมำตำมลำดับ สำหรับกำรส่งออก และกำรนำเข้ำ
สินค้ำและบริกำรปรับ ตัวเร่ ง ขึ้น โดยขยำยตัวร้อยละ 19.0 และ
ร้อยละ 14.7 จำกทีห่ ดตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 1.8 ในไตรมำสที่
ผ่ำนมำ
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คำดว่ำจะขยำยตัว
ร้อยละ 4.5-5.5 โดยได้ร ับ ป จั จัยหนุ นจำกเศรษฐกิจ โลกที่ฟื้นตัว
ทังในส่
้ วนของจีน ยุโรป และสหรัฐ ทีเ่ ริ่มฟื้ นตัว ขณะเดียวกันยัง
ได้ร ับ ป จั จัยหนุ นจำกกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ (เมกะโปร
เจค) ของรัฐบำล ซึง่ จะช่วยกระตุ้นกำลังซือ้ ในประเทศ ขณะที่เ งิน
เฟ้อในปี 2556 คำดว่ำจะอยู่ทรี่ ้อยละ 2.5-3.5 ส่วนปจั จัยเสีย่ งในปี
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2556 สภำพัฒน์มองว่ำ ปญั หำเงินทุนเคลื่อนย้ำยถือเป็ นตัวแปร
สำคัญหำกค่ำเงินบำทมีควำมผันผวนอำจกดดันเศรษฐกิจ
จำกตัวเลขกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ในช่วงไตรมำส
สุดท้ำยทีเ่ ศรษฐกิจขยำยตัวสูงถึงร้อยละ 18.9 ส่งผลให้ตลอดทังปี
้
่
เศรษฐกิจ ขยำยตัว ได้สูง ถึ ง ร้ อ ยละ 6.4 สูง กว่ ำ ที่ห ลำยฝ ำ ย
คำดกำรณ์ไว้ค่อนข้ำงมำก ทัง้ นี้กำรขยำยตัวเป็ นผลมำจำกกำร
ขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในประเทศทังในส่
้ วนของกำรบริโภค และ
กำรลงทุนทีข่ ยำยตัวในระดับ สูง เป็ นหลัก ในส่วนของกรอบกำร
คำดกำรณ์เศรษฐกิจในปี 2556 ทีส่ ภำพัฒน์มองว่ำเศรษฐกิจน่ ำจะ
โตในกรอบร้อยละ 4.5-5.5 น่ำจะเป็ นระดับ กำรเจริญเติบ โตทำง
เศรษฐกิจทีเ่ หมำะสม ทังนี
้ ้คำดว่ำกำรบริโภค และกำรลงทุนน่ ำจะ
ยัง คงมีบ ทบำทในกำรขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ อย่ำงต่ อเนื่องในปี นี้
นอกจำกนี้กำรส่ง ออกน่ ำจะกลับ มำมีบ ทบำทในกำรขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ จำกปี ที่ผ่ ำนมำอันเป็ นผลจำกกำรฟื้ นตัวเต็มที่
ของภำคอุตสำหกรรม และภำวะเศรษฐกิจโลกที่เ ริ่มมีแนวทำงใน
ั หำในด้ำนต่ ำ งๆ ที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้นเป็ นลำดับ
กำรแก้ป ญ
เช่นเดียวกับกำรท่องเทีย่ วในปี 2556 ทีน่ ่ำจะสำมำรถขยำยตัวได้
ในระดับสูงและเป็ นอีกปจั จัยสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในปี
นี้

เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ของประเทศโดยยึดเป้ ำหมำยด้ำนเงิน
เฟ้อ (Inflation Targeting) เป็ นหลัก ไม่ใช้ใช้เ พื่อเป้ ำหมำยด้ำน
อัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Targeting) สำหรับ แนวโน้ม
อัตรำดอกเบี้ยคำดว่ำอัตรำดอกเบี้ยในช่วงครึ่ง แรกของปี อำจทรง
ตัว อยู่ ใ นระดับ ร้ อ ยละ 2.75 และในช่ ว งที่ เ หลือ ของปี หำก
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรไหลเข้ำของเงินทุนจำกต่ ำงประเทศอยู่ใน
ระดับทีไ่ ม่รุนแรงมำกนัก และอัต รำเงินเฟ้อไม่ได้ป รับ ตัวเพิ่มขึ้น
มำกคำดว่ำระดับอัตรำดอกเบี้ยในปี 2556 น่ ำจะอยู่ในกรอบร้อย
ละ 2.25-3.00 โดยให้น้ำหนักไปที่กำรปรับ เพิ่มอัต รำดอกเบี้ ย
มำกกว่ำกำรปรับตัวลดลง
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จปรับประมาณการณ์ GDP
56 โต 5%
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจ ัย และ
ผู้อำนวยกำรศูน ย์พยำกรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหำวิท ยำลัย
หอกำรค้ำ ไทย กล่ ำวว่ ำ เศรษฐกิจ ไทยมีส ัญ ญำณกำรเติ บ โต
ต่อเนื่อง จึงได้ป รับ ประมำณกำรณ์อตั รำเติบ โตทำงเศรษฐกิจ ปี
2556 ใหม่ โดยคำดว่ำจะเติบโตในกรอบร้อยละ 4.8-5.3 โดยมีค่ำ
กลำงที่ร้อยละ 5.0 จำกเดิมคำดว่ำจะเติบ โตร้อยละ 4.5 และมี
โอกำสเติบโตมำกว่ำร้อยละ 5.3 หำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก
มีควำมชัดเจนมำกขึน้ นอกจำกนี้ เศรษฐกิจในเอเชียขยำยตัวได้ดี
กำรลงทุนจำกภำครัฐบำลในกำรอัดฉีดเม็ดเงินงบประมำณจำนวน
500,000 ล้ำนบำทลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนขนำดใหญ่ของประเทศ
ในช่วงครึ่งปี หลังของปี
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ไทยปี 2556 ที่ร ะดับ ร้อยละ
5.0 ดังกล่ำวถือเป็ นระดับทีเ่ หมำะสมและศูนย์พยำกรณ์เ ศรษฐกิจ
และธุรกิจให้น้ำหนักกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระดับดัง กล่ำวมี
ควำมเป็ นไปได้ประมำณร้อยละ 60 ภำยใต้สมมติฐำนเศรษฐกิจใน
ประเทศขยำยตัวดี กำรเมืองนิ่ง และเศรษฐกิจ โลกไม่เ ลวร้ำยลง
กว่ ำ ในป จั จุ บ ัน โดยคำดว่ ำกำรส่ ง ออกขยำยตัว ที่ร้ อ ยละ 8.2
เพิ่มขึ้น จำกเดิมที่ค ำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ 7.4 ดุลกำรค้ำ เกินดุ ล
5,114 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี นี้คำดว่ำ
จะอยู่ที่ 23.6 ล้ำนคน สูงกว่ำปี ก่อนที่ 22 ล้ำนคน สร้ำงรำยได้เ ข้ำ
ประเทศเกินกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำทเป็ นครัง้ แรกในประวัติศำสตร์
ขณะทีอ่ ตั รำเงินเฟ้อจะยังอยู่ในกรอบทีเ่ หมำะสมทีร่ ้อยละ 3.5 จึง
เชื่อว่ำในช่วงครึ่ง ปี แรกอัต รำดอกเบี้ยนโยบำยจะยัง ไม่ป รับ ตัว
ลดลงจำกปจั จุบนั ทีร่ ้อยละ 2.75 แต่จำกควำมกดดันจำกอัตรำเงิน

กนง. เมิ นแรงกดดัน การเมื อ งมี ม ติ 6 ต่ อ 1 คงอัต รา
ดอกเบี้ยนโยบายทีร่ อ้ ยละ 2.75
นำยไพบูลย์ กิตติศรีกงั วำน ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) สำยนโยบำยกำรเงิน ในฐำนะเลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) แถลงผลกำรประชุม กนง.
ว่ำ กนง.มีมติไม่ เ ป็ นเอกฉันท์ 6 ต่ อ 1 เสียง คงอัต รำดอกเบี้ ย
นโยบำย (อัตรำดอกเบี้ยในตลำดซือ้ คืนพันธบัตรอำยุ 1 วัน) ไว้ที่
ร้อยละ 2.75 เนื่ องจำกเห็น ว่ำเป็ น อัต รำดอกเบี้ ยนโยบำยที่มี
ควำมเหมำะสม ทีจ่ ะเอือ้ ต่อกำรเติบ โตของเศรษฐกิจ ในอัต รำที่ดี
ได้ โดยรักษำเสถี ยรภำพทำงเศรษฐกิจ และเป้ ำหมำยเงินเฟ้ อ
เอำไว้ได้ โดยกรรมกำร 1 ท่ำน เห็นสมควรให้ลดอัต รำดอกเบี้ย
นโยบำยลงร้อยละ 0.25 เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกเงินทุนเคลื่อนย้ำย
และเห็นว่ำเศรษฐกิจในภำพรวมยังมีควำมเปรำะบำง
กำรที่ กนง. ตัดสินใจตรึง อัต รำดอกเบี้ยนโยบำยอยู่ที่
ร้อยละ 2.75 เนื่องมำจำกเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลกมีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่ อเนื่องและมีเ สถียรภำพมำกขึ้น อีกทัง้ ธนำคำร
แห่ ง ประเทศไทยมีก ำรใช้นโยบำยอัต รำดอกเบี้ ยในกำรดูแ ล
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เฟ้อทีอ่ ำจสูงขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง เพรำะผู้ป ระกอบกำรเริ่มทยอย
ปรับขึน้ รำคำสินค้ำและบริกำรตัง้ แต่ช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี และ
ยังมีแรงกดดันจำกเงินทุนไหลเข้ำ ส่งผลให้กรอบอัตรำดอกเบี้ยทัง้
ปี จ ะอยู่ใ นกรอบร้ อยละ 2.25-3.00 ในส่ วนของป จั จัยเสี่ย งที่
ั หำอัต รำแลกเปลี่ยนที่แข็ง
เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญคือ ป ญ
ค่ำขึ้น โดยคำดกำรณ์ว่ำ ในช่ วงครึ่ง แรกจะทรงตัวอยู่ที่ 29-30
บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยในไตรมำสแรกอำจจะแข็ง ค่ำมำอยู่ที่
29.9 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ และทังปี
้ จะแกว่งตัวอยู่ที่ 28.5-30.0
บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ เพรำะเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชียมีควำม
แข็งแกร่ง จึง ทำให้มีเ งินไหลเข้ำของเงินลงทุนเข้ำสู่ป ระเทศใน
ภูมภิ ำคนี้เพิม่ มำกขึ้น ดัง นัน้ กระทรวงกำรคลัง และธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันดูแลเงินทุนไหลเข้ำให้เหมำะสม

เกีย่ วกับวันมาฆบูชาดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ว่าคนในปจั จุ บ ัน
อาจให้ความสาคัญกับ ศาสนาน้อยลง ทัง้ เป็ นผลจากป จั จัยด้าน
เศรษฐกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงและบีบรัดมากจนไม่มีเ วลาในการเข้า
วัดทาบุ ญ อีกทัง้ เด็กในป จั จุ บ ัน ขาดการถูกปลูกฝ งั แนวคิดด้า น
ศาสนาจึงทาให้เด็กรุ่นใหม่ให้ความสาคัญกับวันสาคัญทางศาสนา
ในระดับต่า รวมถึงทัศนคติของคนทีม่ ตี ่ อศาสนาส่วนใหญ่ จ ะมอง
ในทางลบ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องควรมีแนวทางในการปลูกฝ งั
แนวความคิด ด้า นศาสนาให้แ ก่ เ ยาวชนของชาติ เ พิ่ม มากขึ้น
ั หา
เนื่องจากเมื่อเด็กและเยาวชนขาดซึง่ ศาสนาจะส่งผลให้เกิดป ญ
สังคมตามมา
สภาอุตฯ เผยดัชนี เชือ่ มั ่นม.ค. 56 ปรับตัวลดลงอยู่ที ่ 97.3
นำยพยุงศักดิ ์ ชำติสุทธิผ ล ประธำนสภำอุต สำหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยผลกำรสำรวจควำมเชื่อมั ่นของ
ภำคอุต สำหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index:TISI)
ในเดือนมกรำคม 2556 พบว่ำ ค่ำดัชนีค วำมเชื่อ มั ่นอยู่ที่ร ะดับ
97.3 ปรับตัวลดลงจำกระดับ 98.8 ในเดือนธันวำคมของปี ที่ผ่ ำน
มำ โดยค่ำดัชนีทลี่ ดลงเกิดจำกองค์ประกอบยอดคำสั ่งซือ้ โดยรวม
ปริ ม ำณกำรผลิต ต้ น ทุ นประกอบกำร และผลประกอบกำร
ในขณะทีค่ ่ำดัชนีควำมเชื่อมั ่นคำดกำรณ์ในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ
อยู่ทรี่ ะดับ 101.5 เพิม่ ขึน้ จำกเดือนธันวำคมของปี ที่ผ่ ำนมำ ที่อยู่
ระดับ 100.6 ซึง่ เป็ นผลจำกกำรมียอดคำสั ่งซือ้ ยอดขำย ปริ มำณ
กำรผลิต และผลประกอบกำรดีขึ้น ทัง้ นี้ จ ำกกำรสำรวจควำม
คิดเห็นของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม พบว่ำปจั จัยสำคัญทีส่ ่งผล
ต่อระดับควำมเชื่อมั ่นของผู้ป ระกอบกำรในเดือนมกรำคม 2556
ได้แก่ ต้นทุนกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรปรับขึน้ ค่ำจ้ำงขัน้ ต่ ำ 300
บำท/ต่ อ วัน โดยเฉพำะผู้ ป ระกอบกำรกลุ่ ม SMEs และ
อุตสำหกรรมทีใ่ ช้แรงงำนเข้มข้น (labor Intensive) กรณีดงั กล่ำว
ได้ส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ต่ อรำคำวัต ถุ ดิบ และค่ำขนส่ง ปรับ ตัว
สูง ขึ้น ขณะเดียวกัน รำคำพลัง งำนก็มีแ นวโน้ ม ปรั บ ตัวสูง ขึ้น
เช่นกัน กอรปกับควำมกังวลต่อกำรแข็งค่ำของเงินบำทและภำวะ
เ ศร ษ ฐ กิ จ กำ ร เ งิ นโ ลก ส่ ง ผ ลให้ ค่ ำ ดั ช นี คว ำ ม เ ชื่ อมั น่
ภำคอุต สำหกรรมในเดือนนี้ป รับ ตัวลดลงและมีค่ำต่ ำกว่ำระดับ
100
จำกค่ ำ ดัช นี ค วำมเชื่ อ มัน่ ดัง กล่ ำ วแสดงให้เ ห็น ถึ ง
ผลกระทบของกำรใช้น โยบำยของภำครั ฐ ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง นโยบำยกำรขึ้นค่ำแรงขัน้ ต่ ำ

ม.หอการค้าคาดเงินสะพัดมาฆบูชา 2,767 ล้านบาท
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจ ัย และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้า ไทย เปิ ดเผยผลส ารวจพฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยของ
ประชาชนในช่วงวันมาฆบูชา จานวน 1,200 ตัวอย่างทั ่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่าในช่วงวันมาฆบูชา
ในปี 2556 จะมีเงินสะพัดประมาณ 2,767 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2555 ประมาณร้อยละ 7.8 เนื่องจากมีการจับจ่ายใช้สอย ซือ้ ของ
ทาบุญ ประกอบกับในปี นี้เป็ นวันหยุดยาว 3 วัน จึงมีการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย โดยกิจกรรมทีป่ ระชาชนจะทา
ในช่วงเวลาดัง กล่าว ได้แก่ ทาบุ ญ ตักบาตร ซื้อสัง ฆภัณฑ์ ทา
ทาน เวียนเทียน ท่องเทีย่ วในประเทศ เป็ นต้น โดยมีการใช้จ่ าย
เฉลีย่ 1,725 บาทต่อคน กลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจะมีการใช้
จ่ายมากทีส่ ุดที่ 1,960 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มทีใ่ ช้จ่ายน้อยที่สุด คือ
กลุ่มทีม่ ชี ่วงอายุ 20-29 ปี ใช้จ่ ายประมาณ 1,507 บาท สาหรับ
กลุ่มคนทีใ่ ห้ความสาคัญกับวันสาคัญทางศาสนามากที่สุด คือ วัย
สูงอายุจานวนร้อยละ 68.2 รองมาเป็ นวัยทางานร้อยละ 28.3 และ
วัยรุ่นมีเพียงร้อยละ 3.3 เมื่อสารวจเกีย่ วกับทัศนคติต่อศาสนาใน
ปจั จุบนั พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.7 มองว่าศาสนาเสื่อมถอย
ลง ขาดความศรัทธามากขึน้ ร้อยละ 37.3 มองว่าศาสนายึดวัต ถุ
นิยมมากขึ้น และเป็ นการพาณิ ชย์ม ากขึ้น ร้อ ยละ 2.6 มองว่ า
ศาสนาเฟื่ องฟู มีคนศรัท ธามากขึ้น และร้ อ ยละ 1.4 มองว่ า
ศาสนาลบเลือนจางหายไปจากสังคม
ซึ่ง จากผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน
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300 บำททั ่วประเทศทีเ่ ริ่มดำเนินกำรเมื่อวันที่ 1 มกรำคมที่ผ่ ำน
มำ ส่ง ผลกระทบต่ อต้นทุนของผู้ป ระกอบกำรที่ป รับ ตัวเพิ่มขึ้น
นอกจำกในส่วนของปจั จัยด้ำนต้นทุนพลัง งำนที่ยงั คงมีแนวโน้ม
กำรปรับตัวเพิ่มขึ้นถือเป็ นป จั จัยซ้ำเติมค่ำดัชนีควำมเชื่อมั ่นใน
เดือนนี้ รวมถึง สถำนกำรณ์ ค่ำ เงิ น บำทที่แข็ง ค่ำ ขึ้น เริ่ม ส่ง ผล
กระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบกำรภำคอุ ต สำหกรรมเพิ่ม มำกขึ้น ซึ่ ง
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องควรทีจ่ ะเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือโดยมีกำร
จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ป ระกอบกำร SMEs ในกำรใช้เ ครื่องมือ
ป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัต รำแลกเปลี่ย น รวมถึ ง สนับ สนุ น ให้
ผู้ประกอบกำรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ (Cluster) และ
สร้ำงธุรกิจให้มคี วำมเข้มแข็ง ตลอดจนผลักดันให้มีกำรถ่ ำยทอด
เทคโนโลยี ท ัก ษะและประสบกำรณ์ ร ะหว่ ำ งนัก วิช ำกำรกับ
ผู้ประกอบกำร และผู้ประกอบกำรกับผู้ประกอบกำร เพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมเพิม่ มำกขึน้

การส่งออกก็ยงั ขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่เ ติบ โต
สูงและตลาดตะวันออกกลางและละตินอเมริกา การส่ง ออกก็ยงั
เติบ โตดี ลุ้นขึ้นแท่น ผู้ผ ลิต รถยนต์ร ายใหญ่ อนั ดับ 9 ของโลก
แทนทีแ่ คนาดา
จากสถานการณ์การผลิต ในอุต สาหกรรมยานยนต์ที่มี
ความคึกคักมากเป็ น ผลมาจากการเร่ ง ผลิ ต เพื่อส่ง มอบรถตาม
โครงการรถคันแรก ซึง่ เหลือทีต่ ้องส่งมอบในปี นี้ป ระมาณ 7 แสน
คัน จากยอดการใช้สทิ ธิตามโครงการ 1.2-1.3 ล้านคัน ส่ง ผลให้
สถานการณ์ก ารผลิต รถยนต์ ซึ่ง ยอดค้างการส่ง มอบดัง กล่า ว
น่าจะมีส่วนให้สถานการณ์ดา้ นการผลิตในอุต สาหกรรมยานยนต์
สามารถคึกคักต่อเนื่องไปได้ตลอดในปี นี้ โดยสิง่ ทีผ่ ู้ประกอบการมี
ความกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์ไฟฟ้าในขณะนี้ เพราะหากไฟฟ้า
ตกหรือสะดุดเพียง 4-5 นาที จะทาให้เ กิดความเสียหาย ภาครัฐ
จึง จ าเป็ น ต้องชี้แจงสถานการณ์ไ ฟอย่ างละเอีย ดเพราะหากมี
ปญั หาจริงๆ ผู้ประกอบการอาจจะลดกาลัง การผลิต ในช่วงนัน้ ๆ
แล้วหันไปเพิม่ กาลังการผลิตในวันหยุดแทน

ควันหลงรถคันแรกดันยอดผลิ ต ม.ค. 56 พุ่งต่ อ เนื ่อ ง 68%
จานวน 2.36 แสนคัน
นายสุร พงษ์ ไพสิฐพัฒ นพงษ์ รองประธานและโฆษก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
(ส.อ.ท.) กล่าวว่ารถยนต์ทผี่ ลิตในเดือนมกราคม 2556 มีจ านวน
ทังสิ
้ น้ 2.36 แสนคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปี ที่ผ่ านมาร้อยละ
67.95 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.63 จากเดือนก่อนหน้า ยังคงขยายตัว
อย่างต่อเนื่องจากแรงผลักดันสาคัญจากการเร่ ง ผลิต เพื่อส่ง มอบ
รถตามโครงการรถคันแรก โดยแบ่ ง ตามประเภทรถยนต์พ บว่า
เป็ นการผลิตรถยนต์นั ่ง 1.04 แสนคัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปี ที่
ผ่านมาร้อยละ 158 รถกระบะขนาด 1 ตัน 1.28 แสนคัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.4 รถยนต์โดยสารขนาดต่ ากว่า 10 ตัน และมากกว่า
10 ตัน ขึน้ ไป 78 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 110.81 รถยนต์บรรทุก 1.32
แสนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.54 โดยจานวนรถทีผ่ ลิต 2.36 แสนคัน
ดังกล่าวแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อส่งออกจานวน 1 แสนคัน หรือร้อย
ละ 42.37 ของยอดผลิตทังหมด
้
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ที่
ผ่ า นมา ร้ อ ยละ 56.21 และเป็ นการผลิต เพื่อขายในประเทศ
จานวน 1.36 แสนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 77.77
โดยคาดว่าการผลิตรถยนต์ของปี นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 2.55
ล้านคันเพิม่ จากปี ก่อน 3.92% แบ่งเป็ นส่ง ออก 1.1 ล้านคัน และ
ขายในประเทศ 1.45 ล้านคัน ซึง่ ถือเป็ นยอดการผลิตอันดับ 1 ใน
10 ของโลก โดยเป็ นผลจากการส่งมอบในประเทศ ขณะที่ต ลาด

สศก.คาดดัชนี ราคาสินค้าเกษตรปี 56 สูงขึ้นเล็ก น้ อ ย หลังปี
55 ลดลง 10%
เลขำธิ ก ำรส ำนัก งำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร (สศก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยถึงสถำนกำรณ์ร ำคำสินค้ำ
เกษตรปี 2555 ซึง่ วัดจำกดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรที่เ กษตรกรขำย
ได้ทไี่ ร่นำปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่ำ ในปี 2555 อยู่
ที่ 152.24 ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ที่
ผ่ ำนมำ ซึ่ง อยู่ที่ 168.40 โดยสินค้ำสำคัญที่มีร ำคำลดลง ได้แก่
มะพร้ำว ยำงพำรำ สับปะรดโรงงำน มันสำปะหลัง ปำล์มน้ำมัน
ไข่ไก่ สุกร และไก่เนื้อ
ทัง้ นี้ สศก. คำดว่ำ ในปี 2556 นัน้ แนวโน้มของรำคำ
สินค้ำเกษตรจะสูงขึน้ เล็กน้อย จำกควำมต่อเนื่องของนโยบำยรับ
จำนำข้ำวของรัฐบำลและกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ โลกอย่ำงช้ำๆ
ซึ่ง จะสัง เกตเห็น ได้ว่ำ ในส่ว นของดัชนี ร ำคำสินค้ำเกษตรในปี
2555 หดตัวลงอย่ำงต่อเนื่องตำมรำคำของยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน
และรำคำผลผลิตในหมวดปศุสตั ว์ โดยพบว่ำ ยำงพำรำ ลดลงร้อย
ละ 30 อันเป็ นผลมำจำกปญั หำเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกำ ทำให้
กำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำงลดลง กำรมีสต๊ อกน้ำมันปำล์มดิบ ของ
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ั หำค่ำเงินบำทคือ
บำท สินค้ำส่งออกทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจำกป ญ
ผลิตภัณฑ์มนั สำปะหลัง ข้ำว ผัก และผลไม้
จะเห็น ได้ว่ำ ภำคธุ ร กิจ ที่อ ยู่ใ นอุ ต สำหกรรมส่ง ออก
อำหำรมีควำมกังวลต่อกำรแข็งค่ำของเงินบำท ซึง่ จำกผลของกำร
คำดกำรณ์ ห ำกค่ ำ เงิ น แข็ง มำขึ้น อยู่ที่ ร ะดับ 28.50 บำทต่ อ
ดอลลำร์สหรัฐ ฯ จะส่ง ผลกระทบต่ ออุต สำหกรรมเป็ นอย่ำงมำก
อย่ำงไรก็ตำมปจั จัยเสีย่ งทีส่ ำคัญทีต่ ้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน คือ
ปญั หำภัยแล้ง ซึง่ จะส่งผลทำให้วตั ถุ ดิบ มีป ริมำณและคุณภำพที่
ลดลง รวมถึงผลกระทบจำกกำรปรับขึน้ ค่ำจ้ำงขันต
้ ่ำ 300 บำทต่อ
วัน ซึง่ จะกระทบต่ อต้นทุนของผู้ป ระกอบกำรธุ ร กิจ ขนำดกลำง
และย่อม (SMEs) ที่มีต้ นทุนเพิ่ม ขึ้นด้วยเช่ นกัน ซึ่ง ผลกระทบ
ดังกล่ำวอำจส่ง ผลต่ อกำรส่ง ออกสินค้ำอำหำรในปี 2556 ดัง นัน้
รัฐ บำลควรต้ องเร่ ง เพิ่ม ขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน ดูแ ล
ผลกระทบของผู้ป ระกอบกำรจำกกำรปรับ ขึ้นค่ำแรงขัน้ ต่ ำ 300
บำทให้ เ ป็ นรู ป ธรรม ลดต้นทุน กำรผลิต และหำแนวทำงสร้ำ ง
มูลค่ำเพิม่ ให้สนิ ค้ำ รวมทังหำตลำดใหม่
้
ๆ ในกำรส่ง ออก สำหรับ
เป็ นช่องทำงในกำรส่งออกสินค้ำอำหำรต่อไป

โลกรวมทังประเทศไทยสู
้
ง มำก เนื่องจำกกำรบริโภคลดลงจำก
ปญั หำเศรษฐกิจโลก และด้ำนสินค้ำกลุ่มปศุสตั ว์ รำคำลดลงอัน
เป็ นผลมำจำกผลผลิต ที่มีมำกกว่ำปี 2554 ได้แก่ ไข่ไก่ ลดลง
ร้อยละ 15 สุกร ลดลงร้อยละ 13 และไก่เ นื้อ ลดลงร้อยละ 11
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ที่มา: สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ส่งออกอาหารปี 2556 ทะลุ 1 ล้านล้าน ห่ ว งเงิ นบาทแข็งค่า
ฉุดรายได้หด
สถำบันอำหำร ร่วมกับสภำหอกำรค้ำแห่ง ประเทศไทย
และสภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มแถลงภำพรวม
อุตสำหกรรมส่งออกอำหำรไทย พบว่ำ ในปี 2555 อุต สำหกรรม
ส่งออกอำหำรขยำยตัวเพียงร้อยละ 0.8 คิดเป็ นมูลค่ำ 971,689
ล้ำนบำท เนื่องจำกกำลัง ซื้อจำกตลำดหลัก เช่น สหรัฐ และอียู
ชะลอตัว ในขณะทีต่ ลำดอำเซียน ญี่ปุ่น และจีน ยัง ขยำยตัวได้ดี
ขณะทีภ่ ำคกำรผลิตอำหำรลดลงร้อยละ 2.6 เป็ นครัง้ แรกในรอบ 4
ปี
สำหรับปี 2556 คำดว่ำกำรส่งออกสินค้ำอำหำรจะมีมลู ค่ำ
1.03 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัวได้ถึงร้อยละ 6 โดยมีปจั จัยสนับ สนุ น
จำกเศรษฐกิจโลกทีข่ ยำยตัวร้อยละ 3.5 โดยสินค้ำดำวเด่นที่คำด
ว่ำกำรส่งออกจะขยำยตัวสูง ได้แก่ ไก่และสัต ว์ปี ก มันสำปะหลัง
อำหำรสัตว์เลีย้ ง ปลำกระป๋องและปลำแปรรูป ส่วนทีม่ คี วำมเสี่ยง
กำรส่งออกหดตัว ได้แก่ น้ำตำลทรำย ผักและผลไม้สด เนื่องจำก
ปญั หำภัยแล้ง แต่ยงั คงมีปจั จัยเสีย่ งจำกค่ำเงินบำท ซึ่ง หำกแข็ง
ค่ำขึน้ 1 บำท มำอยู่ทรี่ ะดับ 28.50 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ จะทำ
ให้มูลค่ำ กำรส่ง ออกลดลงไปประมำณ 20,400 ล้ำนบำท กำร
ส่งออกจะขยำยตัวได้เพียงร้อยละ 3.9 หรือมูลค่ำ 1.009 ล้ำนล้ำน

คลังดีเดย์เปิ ดเว็บภาษีลดต้นทุน 50 กลุ่มธุรกิ จ
ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ร ค ลั ง เ ปิ ด เ ว็ บ ไ ซ ด์ ค ลิ นิ ก ภ ำ ษี
(www.taxclinic.go.th) วันที่ 1 เมษำยน 2556 โดยเว็บ ไซด์คลินิก
ภำษี เ ป็ นกำรท ำงำนร่ วมกัน ระหว่ ำ งกรมสรรพำกร กร ม
สรรพสำมิต และกรมศุลกำกร จำกทุกภำคทุกพื้นที่ท ั ่วประเทศ
แบบ One Stop Service เพื่อเป็ นศูนย์กลำงให้บริกำรควำมรู้ด้ำน
ภำษีอำกรออนไลน์แก่ป ระชำชน และกำรอัพเดตข้อมูลข่ำวสำร
ตลอดจนบริกำรให้คำปรึกษำด้ำนภำษีอำกรแบบบูร ณำกำร แก่
50 ธุ ร กิจ ที่เ ป็ น Product Champion ของแต่ ล ะพื้น ที่ และใน
อนำคตจะมีก ำรเพิ่มประเภทธุ ร กิจ ขึ้น อีก เพื่อรองรับ กำรเข้ำ สู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 ทำงกระทรวงเชื่อมั ่นว่ำ
เว็บ ไซด์ด ัง กล่ ำ วจะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในกำรประกอบธุ ร กิจ แก่
ผู้ประกอบกำรและช่วยเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่ง ขัน รวมทัง้ เสริม
โครงสร้ำงรูปแบบให้ธุรกิจไทยแข่งแกร่ง
จำกแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนของกระทรวงกำรคลัง
สะท้อนให้เ ห็นถึง กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของ
หน่ วยงำนภำครั ฐ โดยกำรท ำงำนแบบบู ร ณำกำรมำกขึ้ น
นอกจำกนี้เว็ปไซด์ดงั กล่ำวยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บ
ภำษีได้อย่ำงเต็มศักยภำพจำกกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทำงด้ำน
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ภำษี ข องผู้ ป ระกอบกำร ซึ่ง หำกสำมำรถขยำยควำมร่ ว มมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐอื่นๆ ก็จ ะเป็ นกำรดีอย่ำงยิ่ง เพรำะจะเป็ น
กำรใช้ฐำนข้อมูลที่อยู่บ นมำตรฐำนเดียวกันซึ่ง จะเป็ นประโยชน์
อย่ ำ งยิ่ง ส ำหรับ ผู้ นำข้อ มูล ไปใช้ แต่ อ ย่ ำ งไรก็ต ำมมำตรกำร
ส่ง เสริ มกำรใช้เ ว็บ ไซด์ด ัง กล่ำ วนัน้ ถือ เป็ น สิ่ง จ ำเป็ น เช่ น กำร
จัด ท ำสื่อ ประชำสัม พัน ธ์ กำรเข้ำ ถึ ง หน่ ว ยงำนหรื อ องค์ก รที่
เกี่ยวข้อ ง เนื่อ งจำกที่ผ่ ำนมำกำรดำเนิน งำนของภำครัฐยัง มี
จุ ดอ่อ นอยู่ที่กำรประชำสัมพัน ธ์เ พื่อสร้ำ งควำมเข้ำ ใจอัน ดีและ
ถูกต้องให้กบั ประชำชนเกี่ยวกับ โครงกำรรัฐจึง ทำให้มีผู้เ ข้ำร่ วม
โครงกำรไม่มำกหรือผู้ทมี่ คี วำมประสงค์จ ะเข้ำร่ วมโครงกำรแต่ ก็
ทรำบเมื่อสิน้ สุดโครงกำรแล้ว นอกจำกนี้ควรเป็ นเว็ป ไซด์ที่มีก ำร
จูงใจให้ผู้ประกอบกำรใช้งำน อำทิ ขันตอนกำรใช้
้
งำนเว็ปไซด์ควร
จะเข้ำใจง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีควำมถูกต้อง ลดกำรใช้เ อกสำรที่
จะช่วยประหยัดเวลำในกำรดำเนินเอกสำรให้กบั ผู้ป ระกอบกำร
อย่ำงแท้จริง

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index คึกคักต่อเนื อ่ งปรับเพิม่ ขึ้น 18.61 จุด มูลค่าการ
ซื้อขายคึกคักตลอดสัปดาห์

ค่ า เงิ น บาทปรับ ตัว อ่ อ นค่ า ลงเล็ก น้ อยเมื อ่ เที ยบกับ สิ้ น
สัปดาห์ก่อนจากการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที ่
ร้อ ยละ 2.75 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) คาด
สัปดาห์หน้ าค่าเงิ นบาทจะอยู่ในช่ว ง 29.85-29.95 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ

SET Index ณ.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
1,540.13 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 18.61 จุดเมื่อเทียบกับ ดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,521.52 จุด โดยมีมลู ค่าการซื้อขายหนาแน่ น
ตลอดสัป ดาห์ 297,682.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อ
ขายตลอดสัป ดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 289,594.48 ล้า น
บาท อันเป็ นผลมาจากการไหลเข้าของเงินทุนต่ างชาติที่เ ข้ามา
ลงทุนในตลาดทุนของไทยต่ อเนื่อง โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม
(วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชี
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ และนั ก ลงทุ น ทั ่วไปในประเทศ ซื้อ สุ ท ธิ
14,034.05 1,079.57 และ 3,378.79 ล้านบาทตามลาดับ ในขณะ
ทีน่ กั ลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 18,492.41 ล้านบาท เนื่องจาก
มีการเทขายทากาไรในช่วงนี้

ค่ำเงินบำทปรับ ตัวอ่อนค่ำลงเล็กน้อยจำกสัป ดำห์ก่อน
โดย ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556 ปิ ด ที่ร ะดับ 29.90 บำทต่ อ
ดอลลำร์สหรัฐฯ อ่อนค่ำลงร้อยละ 0.20 เมื่อเทียบกับระดับ 29.84
บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556 อย่ำงไรก็
ดีในสัปดำห์นี้ค่ำเงินบำทปรับตัวอ่อนค่ำลงเล็กน้อยเนื่องจำกช่วง
ต้นสัป ดำห์นักลงทุน ยัง คงชะลอดูส ถำนกำรณ์ กำรประชุม ของ
กนง. ว่ำจะคงอัตรำดอกเบี้ยหรือปรับ ลดอัต รำดอกเบี้ย จึง ทำให้
ค่ำเงินบำทอยู่ในระดับ ทรงๆ ตัว แต่ เ มื่อมีกำรประกำศว่ำจะคง
อัต รำดอกเบี้ ยนโยบำยไว้ที่ ร้อ ยละ 2.75 ค่ำ เงิ นบำทกลับ ถู ก
ผลกระทบจำกกำรประกำศของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ที่จ ะ
ยกเลิกมำตรกำร QE3 ซึง่ ส่งผลให้ค่ำเงินดอลลำร์ป รับ ตัวแข็ง ค่ำ
ขึน้ จำกกำรทีน่ กั ลงทุนมองว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลัง จะปรับ ตัวดี
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ราคาทองค าตลอดสัป ดาห์ ปรับ ตัว ลดลง 35.60 เหรีย ญ
สหรัฐฯต่อออนซ์
รำคำทองคำในสัปดำห์นี้มกี ำรปรับตัวลดลงต่อเนื่องจำก
สัปดำห์ก่อน และปรับ ตัวลดลงในระดับ สูง โดยรำคำทองคำ ณ.
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556 อยู่ที่ร ะดับ 1,581.70 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์ ลดลงมำกจำกรำคำทองในช่วงต้นสัป ดำห์ที่อยู่ที่ร ะดับ
1,617.30 เหรียญสหรัฐฯต่ อออนซ์ โดยปรับ ตัวลดลงถึง 35.60
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

ขึน้ จึงเทขำยทองคำเพื่อมำถือเงินดอลลำร์สหรัฐฯ แทน
ส่ง ผลให้ ค่ำ เงิน ดอลลำร์ ส หรัฐปรับ ตัวแข็ง ค่ำ ขึ้น เมื่อ เทียบกับ
ค่ำเงินบำท
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จคาดการณ์ ว่าใน
สัป ดำห์หน้ำ (26 กุมภำพันธ์ -1 มีนำคม 2556 ) ค่ำเงินบำทจะ
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.85 – 29.95 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
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เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.8 ส่วนทางกับสินค้าจาเป็ น อย่างอาหารที่มียอด
จาหน่ายปรับตัวลดลงร้อยละ 3.8

ยอดขายห้ า งสรรพสิ น ค้าญี ป่ ุ่ นปรับ ตัว เพิ ม่ ขึ้น ครังแรกใน
้
รอบ 2 เดือน
สมาคมห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่ น เปิ ด เผยว่า ยอดขายใน
เดือนมกราคม 2556 เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ ช่ ว ง
เดีย วกัน ของปี ก่อ น โดยมีมูล ค่ารวมทัง้ สิ้น 5.47 แสนล้านเยน
จากร้านค้าจานวน 249 แห่ง สาเหตุในการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นในครัง้
นี้ เนื่อ งมาก าลัง ซื้อ ของผู้ บ ริ โภคมีสูง ขึ้นจากเงิน โบนัส ในช่ว ง
ปลายปี รวมถึงนโยบายส่ง เสริมการขายของห้างสรรพสินค้าใน
การล้างสต๊อกสินค้าในช่วงฤดูหนาวทีก่ าลังจะผ่านพ้นไป
นอกจากนี้ยงั มีกาลังซือ้ จากนักท่องเที่ยวต่ างประเทศที่
นิ ย ม เ ดิ นท า ง เ ข้ า ม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใน ช่ วง เ ท ศ กา ล ปี ใ ห ม่
ส่งผลให้มกี าลังซือ้ เพิม่ มากขึ้น ประกอบกับ ในช่วงเวลาดัง กล่าว
เป็ นช่วงทีค่ ่าเงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงทาให้ราคาสินค้าในสายตาของ
นักท่องเทีย่ วต่ างชาติ มีร าคาถูกลง ส่ง ผลให้การบริโภคปรับ ตัว
เพิ่มขึ้น โดยสิน ค้า ส่ วนใหญ่ ที่มีก ารจ าหน่ ายอยู่ใ นกลุ่ ม สิน ค้า
ฟุม่ เฟือย โดยเฉพาะกลุ่มผลงานศิลปะและอัญมณีมกี ารปรับตัว

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ปี 2556 มากทีส่ ดุ
เป็ นประวัติการณ์
นำยโจเซฟ กลอเบอร์ หัวหน้ำ นัก เศรษฐศำสตร์ จ ำก
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เปิ ดเผยว่ำ แนวโน้มกำรส่ง ออก
ของภำคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ในปี 2556 แตะระดับ สูง สุดเป็ น
ประวัติกำรณ์ แม้จะมีผลกระทบจำกสภำพอำกำศทีย่ งั คงแห้ง แล้ง
ในหลำยพื้นที่ข องประเทศ โดยในปี 2556 คำดว่ำกำรส่ ง ออก
สินค้ำเกษตรของสหรัฐฯ ในปี ง บประมำณ 2556 ที่จ ะสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยำยน อยู่ที่ 1.42 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ 6.2
พันล้ำนดอลลำร์จำกปี ทผี่ ่ำนมำ
สำเหตุ หลัก ที่ท ำให้มูลค่ ำ กำรส่ ง ออกปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น
เนื่องจำกรำคำของสินค้ำเกษตรปรับ ตัวเพิ่มสูง ขึ้น จำกปริมำณ
ผลผลิตทีล่ ดลง และปริมำณควำมต้องกำรเพิม่ สูงขึน้ (โดยปริมำณ
ควำมต้ องกำรส่ว นหนึ่ ง ถู กน ำไปใช้ใ นกำรผลิต เอทำนอลและ
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อุตสำหกรรมกำรอำหำรสัต ว์) ซึ่ง สินค้ำเกษตรที่มีกำรปรับ รำคำ
เพิม่ สูงขึน้ ได้แก่ ข้ำวโพด ถั ่วเหลือง โดยรำคำถั ่วเหลืองปรับ ตัว
เพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 25 ข้ำวโพดปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40
สำหรับผลกระทบกับประเทศไทยนัน้ เนื่องจำกข้ำวโพด
และถั ่วเหลืองซึ่ง ถือเป็ นวัต ถุ ดิบ สำคัญในกำรเลี้ยงสัต ว์และไทย
ยังคงต้องพึง่ พิงกำรนำเข้ำเป็ นจำนวนมำก เมื่อรำคำในตลำดโลก
ปรับตัวสูงขึน้ ทำให้ต้นทุนในกำรเลีย้ งสัตว์ อย่ำง สุกร ไก่เ นื้อ ไข่
ไก่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ ในอนำคตถ้ำรำคำวัต ถุ ดิบ ยัง คงมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ และยังไม่มมี ำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ
อำจส่งผลให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถแบกรับ ภำระที่เ พิ่มขึ้นได้
และท้ำ ยที่ สุ ด ผลกระทบจะตกอยู่ก ับ ผู้ บ ริ โ ภคที่ต้ อ งบริ โ ภค
เนื้อสัตว์ทมี่ รี ำคำแพงขึน้
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สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ ามันดิ บดูไบสัปดาห์นี้ มีควำมผันผวน โดย
ได้รบั แรงกดดันจำกตัวเลขภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมของสหรัฐฯ
เดือนมกรำคม 2556 ทีป่ รับลดลง ควำมกังวลว่ำอุป ทำนน้ำมันจะ
เพิม่ ขึน้ จำกกำรที่ซำอุดิอำระเบียจะเพิ่มกำลัง กำรผลิต น้ำมันใน
ไตรมำส 2 เพื่อรองรับควำมต้องกำรทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกจีน และในช่วง
ปลำยสัปดำห์รำคำน้ำมันปรับตัวลดลงอย่ำงหนักจำกควำมกัง วล
ต่อทิศทำงกำรใช้นโยบำย QE ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ หลังจำก
ที่ธ นำคำรกลำงสหรัฐ ฯ มีค วำมเห็น ไม่ ส อดคล้อ งกันเกี่ยวกับ
ระยะเวลำและปริมำณกำรซือ้ พันธบัตร ซึง่ อำจทำให้ธนำคำรกลำง
สหรัฐ ฯ ตัด สิน ใจลดหรื อ ยุ ติ ม ำตรกำรดัง กล่ ำ วก่ อ นก ำหนด
(ม ำ ต ร กำ ร เ ข้ ำ ซื้ อต ร ำ ส ำ ร ห นี้ ที่ มี ก ำ ร ค้ ำ ป ร ะ กั น ด้ ว ย
อสัง หำริม ทรัพ ย์ และสินเชื่อมูล ค่ำ รวม 85,000 ล้ำนเหรี ย ญ
สหรัฐ ฯ ต่ อ เดือ น) อย่ ำ งไรก็ต ำมเหตุ ก ำรณ์ ค วำมไม่ ส งบใน
ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ โดยเฉพำะในประเทศซูดำน ซีเ รีย
อียปิ ต์ แอลจีเรีย และอิสรำเอล-ปำเลสไตน์ ที่ยงั เป็ นป จั จัยหนุ น
รำคำให้อยู่ในระดับสูง

Moody’s ระบุเศรษฐกิ จจีนฟื้ นตัว แล้ว คาดว่าขยายตัว เกิ น
ร้อยละ 8.0
สถำบั น จั ด อัน ดับ ควำม น่ ำเชื่ อ ถื อ ระหว่ ำ งประเท ศ
Moody’s ระบุ ว่ำเศรษฐกิจ จีนได้หลุด พ้นจำกภำวกำรณ์ ชะลอ
ตัวอย่ำงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงแล้ว (Hard Landing) โดยในปี นี้
คำดว่ำเศรษฐกิจจีนจะขยำยตัวเพิม่ สูงขึน้ ขยำยตัวอยู่ระหว่ำงร้อย
ละ 7.5-8.5
จีดีพีของจีนในปี 2555 ที่ขยำยตัวร้อยละ 7.8 จำกแรง
สนับ สนุ นของมำตรกำรกระตุ้ น เศรษฐกิจ ที่เ น้ น กำรบริ โ ภค
ภำ ย ใ นป ร ะ เ ท ศ เ ป็ นห ลั ก ด้ ว ย กำ ร ลง ทุ น ในโ ค ร ง กำ ร
สำธำรณู ป โภคพื้นฐำน และภำคอสัง หำริมทรัพย์ เพื่อทดแทน
อุปสงค์จ ำกภำยนอกประเทศที่ลดลง ซึ่ง จำกข้อมูลล่ำสุดพบว่ำ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ของจีนฟื้ นตัวดีขึ้น โดยมูลค่ำกำรส่ง ออก
ของจีนในเดือนมกรำคม 2556 ขยำยตัวเพิม่ ขึน้ (ขยำยตัวร้อยละ
25.0) ดัชนีผู้จ ัดกำรฝ่ำยจัดซื้อภำคอุต สำหกรรมอยู่เ หนือระดับ
50.0 จุด ซึง่ เป็ นกำรบ่งชีว้ ่ำภำคอุต สำหกรรมมีกำรขยำยตัว ถือ
เป็ นกำรส่ง สัญญำณกำรฟื้ นตัวที่ดี อย่ำ งไรก็ต ำมเศรษฐกิจ จี น
ยังคงมีควำมเสีย่ งจำกกำรภำคกำรส่งออก โดยเฉพำะกำรส่ง ออก
ไปยังสหรัฐฯ และยุโรป

ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556
18 Feb
13
112.82

Dubai
($/bbl)
ที่มา: ไทยออยล์
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19 Feb
13
111.86

20 Feb
13
112.14

21 Feb
13
109.67

22 Feb
13
-

Average
111.62
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ราคาน้ามันดิบดูไบ
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ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2556)
 กำรแถลงตัวเลขกำรส่งออกเดือนมกรำคม 2556 ของกระทรวงพำณิชย์
 กำรแถลงตัวเลขดัชนีอตุ สำหกรรม โดยสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)
 ผลกำรเลือกตัง้ ของอิตำลีทจ่ี ะมีขน้ึ ในวันที่ 24-25 กุมภำพันธ์น้ี สำหรับกรณีทน่ี ำยซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี อดีต
นำยกรัฐมนตรีได้รบั กำรคัดเลือก จะทำให้เกิดกำรยกเลิกมำตรกำรรัดเข็มขัด ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทน
พันธบัตรของประเทศอิตำลีปรับตัวเพิ่มขึน้ และสร้ำงควำมกังวลให้กบั ตลำด
 กำรเจรจำโครงกำรนิวเคลียร์ของอิหร่ำนกับชำติมหำอำนำจของโลก (สหรัฐฯ จีน รัสเซีย อังกฤษ ฝรังเศส
่ และ
เยอรมัน) ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์น้ี
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