Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 44 ประจาวันที่ 6 พฤษภาคม 2556










ช่วงวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556

เงินเฟ้ อ เม.ย. 2.42 % ต่าสุดรอบ 41 เดือน ผลจากราคาพลังงานลดลง
เชื่อมันผู
่ ้บริโภค เม.ย. ลดลงครัง้ แรกรอบ 7 เดือน ห่วงเงิ นบาทแข็ง
บาทแข็งส่งผลแผนขายข้าวพาณิ ชย์ฯ สะดุด
เก็บภาษี ตา่ เป้ า สรรพสามิต-สรรพากรหืดจับ เหตุเงินบาทแข็งค่าเร็ว คลังปรับกลยุทธ์เร่งจัดเก็บ
เพิ่ม
เฟดมีมติ คงอัตราดอกเบี้ยระยะสัน้ ร้อยละ 0-0.25
ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านของญี่ปุ่น มี.ค. ขยายตัว 7 เดือนติ ดต่อกัน
จีดีพสี หรัฐฯไตรมาส 1 ขยายตัว ร้อยละ 2.5
ธนาคารกลางยุโรปประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็ นครัง้ แรกในรอบ 10 เดือน
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

เงิ นเฟ้ อ เม.ย. 2.42 % ตำ่ สุดรอบ 41 เดือ น ผลจำกรำคำ
พลังงำนลดลง
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์เ ปิ ดเผยว่า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั ่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนเมษายน 2556 เท่ากับ
104.90 เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 2.42 ซึ่ง เป็ น
การเพิม่ ขึน้ ในอัตราชะลอตัวลง โดยเงินเฟ้อเฉลีย่ 4 เดือนระหว่าง
มกราคม-เมษายน เฉลี่ยเพิ่ม ขึ้น ร้ อยละ 2.92 ซึ่ง เป็ นไปตาม
ภาวการณ์บริโภคปจั จุบนั ทีข่ ยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะทีร่ าคาน้ามัน
ในตลาดโลกปรับลดลง และการทีเ่ งินบาทแข็งค่าขึน้ ส่งผลให้ราคา
พลังงานลดลงด้วยเช่นกัน ส่ง ผลต่ อแรงกดดันเงินเฟ้อด้านราคา
ขยับ ตัวสูง ไม่มากนัก กอรปกับ ภาครัฐยัง คงมาตรการดูแลและ
ควบคุมต้นทุนด้านราคาสินค้าและพลัง งาน ทัง้ นี้สินค้าในหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับ ในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 4.15 โดยดัชนีร าคา
ข้าว แป้ ง และผลิต ภัณฑ์จ ากแป้ ง สูง ขึ้นร้ อยละ 0.74 หมวด
เนื้อสัตว์ เป็ ด ไก่และสัตว์น้าสูงขึน้ ร้อยละ 6.15 ไข่และผลิต ภัณฑ์
นมสูง ขึ้น ร้อ ยละ 3.11 ผักและผลไม้ สูง ขึ้นร้ อยละ 1.14 และ

เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์สูง ขึ้น ร้อยละ 1.57 ส่วนบุ คคลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.96 หมวดบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา
สูง ขึ้นร้ อ ยละ 0.61 หมวดยาสูบ และเครื่ อ งดื่ม มีแอลกอฮอล์
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.46
การชะลอตัวลงของเงิน เฟ้ออยู่ในภาวะที่เ หมาะสมไม่
ผิดปกติ โดยการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนนี้เป็ นผลมาจากการ
ชะลอตัวลงของราคาพลัง งานที่ร าคาในตลาดโลกปรับ ตัวลดลง
และการแข็งค่าของค่าเงินบาททีย่ งิ่ ส่งผลให้ราคาพลัง งานปรับ ตัว
ลดลงไปอีก อีกทังราคาสิ
้
นค้าทีจ่ าเป็ นต่ อการครองชีพไม่ได้ป รับ
ขึน้ ราคามากนัก ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาส 2 น่ าจะ
มีอ ัต ราใกล้เ คีย งกับ ไตรมาสแรกที่ 1 เนื่ อ งจากเข้าสู่ฤ ดู ฝ น
ปริมาณผลผลิตทังผั
้ ก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ออกสู่ต ลาดมากทาให้
ราคาสินค้าโดยรวมไม่น่าจะปรับสูงขึน้ มากนัก
เชือ่ มั ่นผู้บริโภค เม.ย. ลดลงครังแรกรอบ
้
7 เดือ น ห่ ว งเงิ น
บำทแข็ง
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจ ัย และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
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หอการค้าไทย เปิ ดเผยดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บ ริโภค ประจ าเดือน
เมษายน 2556 อยู่ทรี่ ะดับ 83.7 ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ร ะดับ
84.8 ลดลงเป็ นครั ้ง แรกในรอบ 7 เดื อ น เนื่ องจากกัง วล
สถานการณ์ ค่ า เงิ น บาทแข็ง จะกระทบต่ อ การส่ ง ออก การ
ท่องเทีย่ ว และเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบกับ ความกัง วลด้าน
ราคาพืชผลทางการเกษตรจะตกต่าเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันปี ที่
ผ่านมาทีร่ าคาลดลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยเฉพาะยางพารา และ
ปาล์มน้ามัน รวมทังความกั
้
งวลเกีย่ วกับการเมืองทีย่ งั คงมีกระแส
การแก้ไข พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ส่วนดัชนีความเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ กับ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ทรี่ ะดับ 73.9 ลดลงจากเดือนมีนาคมที่อยู่ที่
ระดับ 75.0 และความเชื่อมั ่นเกีย่ วกับโอกาสในการหางานทาอยู่ที่
ระดับ 75.5 ลดลงจากเดือนมีนาคมทีอ่ ยู่ทรี่ ะดับ 76.4
การปรับ ตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บ ริโภคใน
เดือนนี้เป็ นผลมาจากการที่ป ระชาชนเริ่มมีความวิต กกัง วลจาก
ั หาค่าเงินบาทอย่ างต่ อเนื่องแม้ป ญ
ั หาดัง กล่าวส่วนใหญ่ จ ะ
ปญ
ั หาดัง กล่าว
กระทบกับภาคธุรกิจมากกว่า แต่เชื่อว่า ท้ายที่สุดป ญ
ั หาค่าครองชีพใน
จะกลับ มาส่ง ผลกระทบภาคประชาชนต่ อป ญ
อนาคต ซึง่ เห็นได้ชดั จากราคาสินค้าเกษตรเริ่มตกต่ า รวมทัง้ ทา
ให้การวางแผนซื้อบ้าน ซื้อรถ ชะลอตัวลงไปด้วย และที่เ ห็นได้
ชัดเจนคืออัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน สูง ขึ้นร้อยละ 2.42 ต่ าสุด
ในรอบ 41 เดือน และดัชนีลดลงทัง้ เงินเฟ้อทั ่วไป และเงินเฟ้อ
พืน้ ฐานทีไ่ ม่รวมราคาอาหารและน้ามัน สะท้อนให้เห็นว่ากาลัง ซื้อ
เพิ่มขึ้นในอัต ราที่ชะลอตัวลง แสดงว่าเศรษฐกิจ เริ่มมีสญ
ั ญาณ
ชะลอตัว ดังนัน้ รัฐบาลต้องเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ร ะบบ และเร่ ง
มาตรการดูแลอัต ราแลกเปลี่ยน ซึ่ง ยัง เชื่อว่าเศรษฐกิจ ไทยปี นี้
น่าจะยังคงขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 5 แต่หากรัฐบาลไม่เ ข้ามา
ดูแลการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวต่ากว่า ร้อยละ
5 ก็เป็ นได้

และอินเดีย ซึง่ หากค่าบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องอาจส่งผลให้ประเทศ
ผู้ซอื้ อาจหันไปซือ้ ข้าวจากทัง้ 2 ประเทศข้างต้นแทนแม้ข้าวไทย
จะมีคุณภาพดีกว่าก็ตาม ซึง่ จะกระทบกับการขายข้าวแบบรัฐต่ อ
รัฐ (จีทจู ี) สัญญาใหม่ทอี่ ยู่ระหว่างการเจรจากับ รัฐบาลอีกหลาย
ประเทศในขณะนี้ ทังเกาหลี
้
ใต้ ไนจีเรีย และอีกหลายประเทศใน
ทวีปแอฟริกา
อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถเจรจาขายข้า
วจีทจู ี และทาสัญญาใหม่ๆ ได้ แต่ เ มื่อคิดมูล ค่าที่ขายได้จ ากเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ มาเป็ นเงินบาทน่ าจะทาให้ร ายได้ลดลงไปมาก
และหากค่า เงิน ยัง แข็ง ค่ า อยู่ที่ร ะดับ 28-29 บาทต่ อ ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อเนื่องไปอีกระยะอาจทาให้รายได้จากการขายข้าวของ
รัฐในปี นี้ต่ากว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ นอกจากนี้ในขณะนี้ฟิลปิ ปิ นส์ได้
หันไปซือ้ ข้าวเวียดนามแทนการซือ้ ข้าวจากประเทศไทยเนื่องจาก
ราคาข้ า วไทยมี ร าคาสู ง กว่ า ของเวี ย ดนามอย่ า งมาก ซึ่ ง
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระต่อการขายข้าวแบบจีทูจีที่อาจ
มีแนวโน้มของการชะลอตัวลงหากค่าเงินยังแข็งค่าต่ อเนื่องต่ อไป
ดัง นัน้ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องควรเข้ามาดาเนินการแก้ไข หรือ มี
มาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เ กิดจาก
ั หาการแข็ง ค่า ของเงิ นบาทดัง กล่า วให้มีค วามรวดเร็ว และ
ปญ
ชัดเจนเพิม่ มากขึน้
เก็บภำษีตำ่ เป้ ำ สรรพสำมิ ต -สรรพำกรหื ดจับ เหตุเงิ นบำท
แข็งค่ำเร็ว คลังปรับกลยุทธ์เร่งจัดเก็บเพิม่
อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าแม้ว่าการจัดเก็บ รายได้ร วม
และรายได้สุทธิเ พิ่มขึ้น แต่ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่ านมารายได้ของ
กรมมีแนวโน้มลดลงและต่ากว่าประมาณการเนื่องจากมูลค่าการ
นาเข้าลดลง โดยมีสาเหตุ มาจาก 1) การหยุดยาวในเทศกาล
ตรุษจีนของประเทศจีนส่ง ผลให้ตู้สินค้าจากจีนเข้า ไทยลดลง 2)
การเข้มงวดในการตรวจสอบของกรมส่ง ผลให้การนาเข้ารถยนต์
สาเร็ จ รู ป น าเข้า ลดลง โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการน าเข้า
รถยนต์อสิ ระ (เกรย์มาร์เก็ต) ประกอบกับ ค่ายรถยนต์มีการผลิต
ชิ้น ส่ ว นในประเทศมากขึ้นการน าเข้า ส่ว นประกอบรถยนต์ มี
แนวโน้ มรถยนต์ มีแ นวโน้ มรถยนต์ และการแข็ ง ค่ าขึ้น อย่ า ง
รวดเร็วของค่าเงินบาทในช่วง 2 เดือนที่ผ่ านมา ผู้ป ระกอบการ
เสียภาษีลดลงจากมูลค่าการนาเข้าทีค่ ดิ เป็ นเงินบาทลดลง ส่ง ผล

บำทแข็งส่งผลแผนขำยข้ำวพำณิ ชย์ฯ สะดุด
กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่ามีความกังวลเป็ นอย่างมาก
ว่าปญั หาค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ มาอย่างต่อเนื่อง จากก่อนหน้านี้
ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ทรี่ ะดับ 28-29 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ จะทาให้แผนการระบายข้าวในสต๊ อกของรัฐบาล และการ
คืนเงินจากการขายข้าวในสต๊อกให้กบั กระทรวงการคลังไม่ เป็ นไป
ตามแผนทีก่ าหนดไว้ เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็ง ค่าขึ้นจะทาให้
ราคาข้าวไทยแพงกว่าราคาข้า วของคู่แข่ง สาคัญ ทัง้ เวียดนาม
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ให้การจัด เก็บ รายได้ข องกรมลดลงร้อ ยละ 10 ในขณะที่ก าร
จัดเก็บภาษีแทนหน่วยงานอื่น (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต
ภาษีเพื่อมหาดไทย) ก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ทัง้ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม การจัดเก็บรายได้ลดลงกว่าปี ที่ผ่ าน
มาร้อยละ 3.51 และ 9.57 ตามลาดับ ขณะนี้ทางกรมจึง ได้จ ัด
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบการจัดเก็บภาษีอย่างใกล้ชิดเพื่ออุดช่องโหว่
ของการเลีย่ งภาษีรวมทังเพิ
้ ม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่าการจัดเก็บรายได้ร วมของ
กรมในครึ่ง ปี งบประมาณ 2556 ที่ผ่ านมาเกินเป้ าหมายจาก
โครงการรถยนต์คนั แรก แต่การจัดเก็บรายได้ของกรมให้เ ป็ นไป
ตามเป้ าทัง้ ปี นัน้ ทางกรมอาจจะต้ อ งท างานค่ อ นข้า งหนั ก
เนื่องจาก 1) การจัดเก็บภาษีนิติบุคคลหายไป 10,000 ล้านบาท
จากผลประกอบการของบริษทั ลดลงเพราะการลดอัต ราการเก็บ
ภาษีนิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิและเงินบาททีแ่ ข็ง
ค่า 2) การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหายไป 12,000 ล้าน
บาท จากการแยกยื่นภาษีสามีภรรยาซึง่ สูงกว่าที่ป ระมาณการไว้
ถึง 5,000 ล้านบาท

จากข้ อ มูล ข้างต้ น สะท้อ นให้เ ห็น ถึ ง ความกัง วลของ
ภาครัฐเกี่ยวกับ สถานการณ์การจัด เก็บ รายได้ข องภาครัฐ ซึ่ง
แม้ว่าครึ่งปี แรกงบประมาณในภาพรวมการจัดเก็บ รายได้ของรัฐ
จะยังเกินเป้าหมายก็ตาม แต่ดว้ ยสถานการณ์ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่า
อย่างรวดเร็ว การเข้มงวดของภาครัฐในการตรวจสอบผู้นาเข้า
รวมทังมาตรการภาษี
้
ของภาครัฐ ก็ยงั คงเป็ นปจั จัยเสี่ยงที่อาจจะ
กระทบต่ อ รายได้ข องภาครั ฐ ในครึ่ ง ปี งบประมาณที่ เ หลื อ
เนื่องจากผลกระทบทางภาษีนิติบุคคลจะเริ่มมีผ ลกระทบมากขึ้น
หลังจากที่ผู้ป ระกอบการยื่นภาษีครึ่ง ปี ในเดือนมิถุ นายน ซึ่ง จะ
เห็นได้ว่ ารายได้ข องรัฐ ที่มีแ นวโน้ ม ลดลงในขณะที่ร ายจ่ า ยมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทังจากการคื
้
นภาษีร ถยนต์คนั แรก การลงทุนใน
โครงการภาครัฐ ดังนัน้ การดาเนินนโยบายการคลัง แบบขาดดุล
งบประมาณอาจจะยังมีความจ าเป็ นต่ อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินนโยบายของภาครัฐต่อไป สิง่ ทีร่ ฐั บาลอาจจะพิจ ารณา
ต่อไปคือการเร่ ง ดาเนินนโยบายการเพิ่มรายได้ของภาครัฐที่ได้
วางไว้ อาทิการปรับปรุงโครงสร้างภาษีทดี่ นิ ภาษีคณะบุคคล การ
สารวจทีด่ นิ ภาครัฐเพิม่ การใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ว่างเปล่า เป็ นต้น

SET Index ลดลง 3.98 จุด มูลค่ำซื้อ ขำยคึก คัก กว่ำ 2 แสน
ล้ำน
SET Index ณ.วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
1,578.95 จุด ปรับตัวลดลง 3.98 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้น
สัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,582.93 จุด ปรับตัวลดลงหลัง จากที่ในสัป ดาห์ที่
ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวเพิม่ ขึน้ 37.47 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขาย
ตลอดสัป ดาห์ 202,540.23 ลดลงจากมูลค่ า การซื้อขายตลอด
สัป ดาห์ ก่ อ นที่ มี มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 300,226.02 ล้ า นบาท
(เนื่องจากสัป ดาห์ที่ผ่ านมาตลาดหลักทรัพย์เ ปิ ดทาการเพียง 4
วัน เนื่องจากในวันที่ 1 พฤษภาคมเป็ นวันหยุดวันแรงงาน) โดย
มูลค่าการซือ้ ขายสะสม (วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556) นักลงทุน
ทั ่วไปในประเทศ ซือ้ สุทธิ 4,243.77 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุน
สถาบัน ในประเทศ บั ญ ชี บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ และนั ก ลงทุ น

ต่างประเทศ ขายสุทธิ 2,883.29 14.33 และ 1,346.15 ล้านบาท
ตามลาดับ

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์

ค่ำเงิ นบำทปรับตัว อ่ อ นค่ำจำกปั จจัยภำยในประเทศ คำด
สัปดำห์ห น้ ำค่ำเงิ นบำทจะอยู่ในช่ว ง 29.40-29.90 บำทต่ อ
ดอลลำร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทสัป ดาห์นี้ ป รับ ตัว อ่อนค่าลงอย่างต่ อเนื่อ ง
โดย ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ 29.61 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับระดับ 29.29
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 โดยตลอดทัง้
สัปดาห์นี้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องผลจากการที่
นักค้าเงินยัง รอความแน่ นอนของนโยบายการเงินของธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าจะออกมาในลักษณะใดเนื่องจากจะมีผ ลต่ อ
ค่าเงินโดยตรง ทังนี
้ ้เมื่อผลประชุมระหว่างธนาคารแห่ง ประเทศ
ไทยกับ คณะกรรมการนโยบายการเงินยัง ออกมาในลักษณะที่
ยัง คงอัต ราดอกเบี้ย ส่ง ผลให้มีข่าวลือว่าจะมีก ารปลดผู้ว่าการ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาให้นกั ค้าเงินปล่อยเงินบาทมาถือเงิน
ดอลลาร์ แทนเพื่อ ลดความเสี่ยงและความไม่แ น่ น อนทางด้า น
นโยบายทางการเงินของไทย ทาให้ค่าเงินเกิดความผันผวน ด้วย
เหตุนี้ยงิ่ ส่งผลต่อผู้ประกอบการทีท่ าการค้าระหว่างประเทศเป็ น
หลัก ทาให้ไ ม่สามารถกาหนดราคาสินค้าได้เ นื่ องจากค่าเงิน มี
ความผันผวนมาก ดัง นัน้ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องจึง ควรเร่ ง หาวิธี

หรือนโยบายเข้ามาดูแลเพื่อให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ และหาจุด
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงของประเทศ และ
ไม่ กระทบผู้ ค้า ระหว่า งประเทศมากนัก ดัง นัน้ ศูน ย์พ ยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (29 เมษายน – 3
พฤษภาคม 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.4029.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ค่าเงิ นบาท
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รำคำทองคำปรับตัวเพิม่ ขึ้นเล็กน้ อย 5.40 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มกี ารปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 อยู่ทรี่ ะดับ 1,475.10เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากราคาทองในช่วงต้น

สัป ดาห์ (29 เมษายน 2556) ที่อยู่ที่ร ะดับ 1,469.70 เหรีย ญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้ 5.40 เหรียญสหรัฐต่ อออนซ์
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากราคาทองคาในสัป ดาห์ก่อนที่ป รับ ตัว
เพิม่ ขึน้ 42.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์
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เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
ตัว เลขเริ ม่ สร้ำ งบ้ ำ นของญี ป่ ุ่ น มี . ค. ขยำยตัว 7 เดื อ น
ติ ดต่อกัน
กระทรวงทีด่ นิ ของญี่ปุ่นเปิ ดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน
เดือนมีนาคม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ทีผ่ ่านมาอยู่ที่ 71,456 ยูนิต ซึ่ง เป็ นการขยายตัวเป็ นเดือนที่ 7
ติดต่อกัน
สาเหตุทยี่ อดการเริ่มสร้างบ้านปรับตัวเพิ่มสูง ขึ้นในช่วง
ทีผ่ ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขนึ้ จากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของนายกชิโซ อาเบะหรือ อาเบะโนมิค ทาให้
ประชาชนมีความเชื่อมั ่นต่อเศรษฐกิจของประเทศเพิม่ ขึน้ รวมทัง้
นโยบายดัง กล่าวยัง ส่ง ผลให้ป ระชาชนมีกาลัง ในการจับ จ่ ายใช้
สอยเพิม่ มากขึน้ ตลอดจนประชาชนทีป่ ระสบเหตุ แผ่ นดินไหวใน
ปี 2554 ได้ดาเนินการฟื้ นฟูบ้านเรือนอย่างต่ อเนื่อง ส่ง ผลให้ใน
เดือนมีนาคมจ านวนบ้านที่เ ริ่มก่อสร้างโดยเจ้าของบ้านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.4 และตัวเลขเริ่มก่อสร้างบ้านเพื่อให้เช่าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
10.7 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่านมา
จีดีพีสหรัฐฯไตรมำส 1 ขยำยตัว ร้อยละ 2.5
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิ ดเผยตัวเลขประมาณการ
ครัง้ แรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดพี )ี ประจาไตร
มาส 1/2556 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ซึง่ เป็ นการขยายตัวต่ากว่าทีน่ กั
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ต ามผลิต ภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2556 ยัง คงขยายตัวมากกว่า
ไตรมาส 4/2555 ทีข่ ยายตัวเพียงร้อยละ 0.4
ซึง่ การขยายตัวในไตรมาสนี้แสดงให้เ ห็นว่าเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ มีทิศทางการปรับ ตัวดีขึ้น โดยผลส่วนหนึ่ง มาจาก
นโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจ ต่ างๆ ของภาครัฐ ที่พ ยายามท าให้
เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่ าน
มาและการปรั บ ตัว ขึ้น ในครัง้ นี้ย ัง เป็ นการปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น เป็ น
ไตรมาสที่ 15 ติดต่อกัน

เฟดมีมติ คงอัตรำดอกเบี้ยระยะสันร้
้ อยละ 0-0.25
ผลกา ร ป ร ะชุ ม ธ นา คา รกลา ง สห รั ฐ ฯ ในวั น ที่ 1
พฤษภาคม (เฟด) มีมติคงอัต ราดอกเบี้ยระยะสัน้ (Fed funds
rate) อยู่ทรี่ ้อยละ 0-0.25 พร้อมเดินหน้าคงอัต ราดอกเบี้ยระดับ
ต่าและเดินหน้าโครงการซือ้ สินทรัพย์ในวงเงินปจั จุบนั ที่ 8.5 หมื่น
ล้านดอลลาร์/เดือน (ซือ้ พันธบัต รรัฐบาลสหรัฐฯวงเงิน 4.5 หมื่น
ล้านดอลลาร์/เดือน และซือ้ หลักทรัพย์ที่ได้ร ับ การค้าประกันจาก
สัญญาจานอง MBS วงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ /เดือน) จนกว่า
อัตราการว่างงานภายในประเทศลดลงต่ ากว่าร้อยละ 6.5 อัต รา
เงินเฟ้อต่ ากว่ าร้อยละ 2.5 รวมถึง ภาคอสัง หาริมทรัพย์ต้องมี
แนวโน้มปรับตัวดีขนึ้
จากการดาเนินนโยบาย QE3 ในเดือนกันยายน 2555
และ QE4 ในเดือนธันวาคม 2555 ส่ง ผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจ
สหรัฐฯมีทศิ ทางการปรับตัวดีขนึ้ เล็กน้อย พิจารณาได้จ ากตัวเลข
เศรษฐกิจต่างๆ ในช่วงทีผ่ ่านมา อย่างตัวเลขอัต ราการว่างงานที่
ลดลงอยู่ทรี่ ้อยละ 7.5 จากร้อยละ 8.1 ในก่อนช่วงทีร่ ฐั บาลสหรัฐฯ
จะด าเนิ น มาตรการดัง กล่ า ว ตัว เลขภาคอสัง หาริ ม ทรัย พ์ มี
แนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ หลังจากประสบวิกฤติซบั ไพรม์ (sub-prime)
ในปี 2549
อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามผลของแนวทางในการอัด
ฉีด เงิ น เข้า ระบบอย่า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นระยะเวลานาน เนื่ อ งจาก
นักวิเคราะห์บางกลุ่มเห็นว่า นโยบายดัง กล่าวอาจทาเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ มีการเติบโตอย่างไม่ย ั ่งยืน เนื่องจากจ านวนเงินที่อดั
ฉีดเข้าสู่ระบบส่วนใหญ่จะนาเข้าไปลงทุนในตลาดหุน้ หรือการเก็ง
กาไรในภาคอสังหาริมทรัพย์มากกว่าการไปพัฒนาภาคเศรษฐกิจ
จริงของประเทศ
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ธนำคำรกลำงยุโรปประกำศปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเป็ นครังแรกในรอบ
้
10 เดือน
ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็ นครัง้ แรกในรอบ 10 เดือน โดยปรับ ลดลงจากร้อยละ
0.75 มาอยู่ทรี่ ะดับร้อยละ 0.50 โดยสาเหตุทที่ าให้ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในครัง้ นี้เ นื่องจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยูโร
โซนได้กลับมาสู่จุดทีย่ ่าแย่อกี ครัง้ โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าอัตราการว่างงานเพิม่ สูงขึน้ (ร้อยละ 12.1) อัตราเงินเฟ้ออยู่ระดับต่าสุดในรอบ 3
ปี (ร้อยละ 1.2) รวมถึงดัชนีความเชื่อมั ่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับการปรับ ลดอัต ราดอกเบี้ยนโยบายของ
ECB ในครัง้ นี้เป็ นหนึ่งในแนวทางแก้ปญั หาวิกฤติหนี้สาธารณะในยูโรโซน และเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่
กาลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างไรก็ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในครัง้ นี้ คาดว่าจะไม่สามารถแก้ปญั หาวิกฤตเศรษฐกิจของยูโรโซนได้มากนัก
เนื่องจากในช่วงทีผ่ ่านมา ECB เองได้มกี ารตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับทีต่ ่าอยู่แล้ว (ร้อยละ 0.75) แต่กย็ งั ไม่สามารถแก้ไขปญั หาดังกล่าว
ได้อย่างเป็ นรูปธรรมมากนัก
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ที่มา: ECB

6

Weekly Review
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 29 เม.ย.– 3 พ.ค. 2556

สถานการณ์ราคาน้ามัน

ราคาน้ามันดิบดูไบสัปดาห์นี้ ได้รบั แรงสนับสนุนจากนัก
29
30
1
2
3 Average
ลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุโรป
April April May May May
(ECB) จะยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประเมินว่า FED
13
13
13
13
13
จะใช้มาตรการ QE ต่ อ ไปด้วยการซื้อหลักทรัพย์เ ดือนละ 8.5
Dubai 100.90 101.09 - 97.74 99.91
หมื่นล้า นเหรีย ญสหรัฐฯ ขณะที่ธ นาคารกลางยุ โรปจะปรับ ลด
($/bbl)
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันปรับ ลดลงท้าย
ที่มา: ไทยออยล์
สัปดาห์หลังจากจีนและสหรัฐฯ รายงานตัวเลขภาคการผลิต เดือน
เมษายน 2556 ปรับตัวลดลงต่ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้
ราคาน้ามันดิบดูไบ
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97.9798.0398.13

102.89
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ที่มา: ไทยออยล์

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 เมษายน-2พฤษภาคม 2556)
 ดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เดือนเมษายน
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