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Weekly Review 

 

 
กนง. คงดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 หั่น GDP ต่่ำร้อยละ 5  

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศ
ชะลอหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐทยอยส้ินสุดลง 
ประกอบกับการส่งออกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
สอดคล้องกับที่  IMF ปรับลด GDP โลกลง ส่งผลให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดจีดีพีไทยปีนี้ลงเหลือต่่า
กว่าร้อยละ 5 จากคาดไว้ที่ร้อยละ 5.1 โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะแถลงตัวเลข GDP ใหม่ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้
ดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันที่ระดับร้อยละ 2.5 ถือว่าเหมาะสม 
และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดี เห็นได้จาก
สินเชื่อครัวเรือนยังเติบโตอยู่ในระดับสูงแต่เริ่มทรงตัว เพราะ
ครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และธนาคารพาณิชย์ก็
ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นด้วย แต่หากเศรษฐกิจโลก
และไทย เป ล่ี ยนแปลงการลงทุ นช ะลอลงกว่ าที่ ค าดไว้ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน จะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดอีกครั้ง 

เพื่อพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสม 
          การที่คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยู่ที่ร้อยละ 2.5 เป็นไปตามที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า 
เนื่องจากเห็นว่าจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งก่อน
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ธนาคารพาณิชย์ยังไม่ได้มีการ
ตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าว จะมีเพียงธนาคาร
ออมสินที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.125 อีกทั้งในระยะ
นี้สถานการณ์ด้านค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงไปมากจึงไม่ได้มี
ประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทมาเป็นตัวกดดัน
อัตราดอกเบี้ยอย่างเช่นในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินในครั้งก่อนหน้า รวมถึงสถานการณ์ด้านหนี้ครัวเรือนที่
เริ่มทรงตัวหากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกอาจส่งผลให้
สินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกจึงมองว่าระดับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ  2.5  ยังคงเป็นระดับที่เหมาะสมและ
เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะนี้   
 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 กนง. คงดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 หั่น GDP ต่ าร้อยละ 5  

 ศูนย์พยากรณ์ฯ ม.หอการค้าไทย ลดเป้า GDP 56 เหลือร้อยละ 4.3 บริโภค-ลงทุนขยายตัวต่ า 

 'ดร.โกร่ง' ชี้จ าน าข้าวกระทบคลัง แนะรัฐมุ่งพัฒนาภาคเกษตร 

 รัฐงดอัดฉีดเงินระยะสั้น ลดค่าครองชีพ เน้นการบริโภคภายในประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะยาว 

 สหรัฐฯ คงการใช้มาตรการ QE ต่อไปจนกว่าอัตราการว่างงานจะลดต่ าลง เงินเฟ้อสูงขึ้น 

 ธนาคารกลางญี่ปุ่น ประกาศเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะฟื้นตัว 

 IMF ปรับลดมุมมองเศรษฐกิจโลกเป็นคร้ังที่ 3 ในปีนี้ สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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ศูนย์พยำกรณฯ์ ม.หอกำรค้ำไทย ลดเป้ำ GDP 56 เหลือร้อย
ละ 4.3 บริโภค-ลงทุนขยำยตัวต่่ำ 
 ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ่านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับลดประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 5 
เหลือขยายตัวร้อยละ 4.3 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงค่าครองชีพที่ปรับตัวสูง และ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาคครัวเรือน ดังนั้นรัฐบาลจ่าเป็นต้องหา
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ให้มากที่สุด  

ในด้านของการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของการ
ส่งออกในปี 2556 คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 235,425 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าชะลอตัว โดยเฉพาะยุโรปและจีน และยังมีการ
แข่งขันในด้านการส่งออกที่รุนแรงขึ้น ส่วนการน่าเข้าคาดว่าจะมี
มูลค่า 233,281 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ส่งผลให้
ในปี 2556  คาดว่าไทยจะเกินดุลการค้าประมาณ 2,144 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2556 คาดว่าจะ
ขยายตัวติดลบร้อยละ  0.2 ซึ่งจะเป็นการติดลบครั้งแรกหลังจาก
ที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต้มย่ากุ้งในปี 2540  
แต่ยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่น่ากังวลมากนัก โดยปัจจัยหลักที่จะมี
ส่วนช่วยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในปีนี้  ได้แก่การ
ท่องเที่ยวที่ยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดย
คาดว่าตลอดทั้งปี 2556 จ่านวนนักท่องเที่ยวจะมีจ่านวนทั้งส้ิน
ประมาณ 25.1 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.5 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.1 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
14.3 ถือเป็นรายได้ของการท่องเที่ยวในระดับที่เกินกว่า 1 ล้าน
ล้านบาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของไทย  

การปรับประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวเป็นผลมาจากเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี ยังคงมี
ปัจจัยเส่ียงหลายประการ ทั้งในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ยังคงมีความเปราะบางและมีความไม่แน่นอนในระดับสูง รวมถึง
สถานการณ์ด้านการบริโภค และการลงทุนที่ถือเป็นปัจจัยหลักใน

การสร้างการเจริญเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณชะลอตวั
ลง เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับที่ดีในช่วงที่เหลือของปี
รัฐบาลจะต้องหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอัดฉีดเม็ดเงินเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุด และหากโครงการบริหารจัดการน้่า
ทั้งระบบ 3.5 แสนล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลผ่าน ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสที่ 4 และปีต่อๆ ไป แต่หากมีปัญหาหรือสะดุด ก็จะ
กระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และยิ่งการเมืองมีความ
ขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น        

'ดร.โกร่ง' ชี้จ่ำน่ำข้ำวกระทบคลัง แนะรัฐมุ่งพัฒนำภำค
เกษตรแบบยั่งยืน 

นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ กล่าวในการปาฐกถา
พิเศษภาคเกษตรไทยในทศวรรษหน้า ระบุว่า รัฐบาลคงไม่
สามารถด่าเนินนโยบายจ่าน่าข้าวเป็นระยะเวลานานได้ เพราะจะ
กระทบต่อฐานะการคลังของประเทศ ท่าให้เกิดวิกฤตการเงิน และ
สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม 
 นอกจากนี้ท้ายที่สุดรัฐบาลต้องยกเลิกการอุดหนุนราคา
สินค้าเกษตร เพราะมีผลต่อฐานะของประเทศ ซึ่งรัฐบาลควร
ส่งเสริมภาคเกษตร 3 เรื่องหลัก คือ ลดต้นทุนด้านขนส่งให้ครบ
วงจร การเจรจาการค้ากับต่างประเทศเพื่อขยายตลาดและเพิ่ม
การวิจัยการเกษตรให้มากขึ้น ทั้งยังต้องปรับนโยบายลดการ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้ังเดิม เช่น ข้าว มันส่าปะหลัง และ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และส่งเสริมสินค้าเกษตรทางเลือก เช่น ปาล์ม
น้่ามันสินค้าประมง และไม้โตเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ง 
 จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายของการด่าเนิน
นโยบายรับจ่าน่าข้าวนั้น ท่าให้ภาคส่วนต่างๆ มีความตระหนัก
ต่อผลที่เกิดการด่าเนินโครงการดังกล่าวอย่างมากมาย พร้อมทั้ง
ได้ให้มุมมองหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่าหรับให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลเพื่อใช้ศึกษาและทบทวนการด่าเนินงาน
โครงการฯ ซึ่งจากพิจารณาข้อมูล พบว่า ภาคการเกษตรถือว่ามี
ความส่าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานร้อย
ละ 30 ของแรงงานทั้งหมด และแม้จะมีสัดส่วนต่อจีดีพีเพียงร้อย
ละ10 แต่ก็ยังก่อให้มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจ่านวนมาก และ
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กลายเป็นวัตถุดิบต่อเนื่องให้ภาคอุตสาหกรรม และสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นจ่านวนมหาศาล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ภาครัฐควรที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือภาคการเกษตรแบบ
ยั่งยืนควบคู่ไปกับมาตรการช่วยเหลือในลักษณะให้เปล่า เช่น 
โครงการรับจ่าน่าข้าว และโครงการรับประกันราคาสินค้าเกษตร
อื่นๆ และท้ายที่สุดควรลดมาตรการการให้ความช่วยเหลือใน
ลักษณะให้เปล่าลง เพื่อให้ภาคการเกษตรของไทยสามารถพัฒนา
และแข่งขันกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป  

รัฐเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณ กระตุ้นกำรบริโภคในประเทศ 

หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปี  

นายกรัฐมนตรีร่วมกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับปัญหาการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจ จนกระทั่งรัฐบาลต้องปรับลดตัวเลขการ

เติบโตเศรษฐกิจปีนี้ต่่ากว่าร้อยละ 5 โดยแนวทางที่ภาครัฐ

น่ามาใช้ประกอบด้วย 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 

การบริหารงบประมาณ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาครัฐ เร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ แทนมาตรการอัดฉีด

เม็ดเงินซึ่งไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไป 2.เพิ่มการใช้จ่ายใน

ประเทศ โดยผ่านมาตรการลดค่าครองชีพ อาทิ เพิ่มความถี่การ

จัดงานมหกรรมธงฟ้า การตรึงราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน 3.

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการส่งออกที่จะช่วยเพิ่มรายได้

ให้ประเทศ โดยจะมีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ย 

 จากแนวทางการด่าเนินของภาครัฐที่มุ่งเน้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การกระตุ้นการใช้จ่ายของ

ภาคครัวเรือน รวมทั้งการใช้มาตรการภาษีสนับสนุนภาคการ

ท่องเที่ยวและการบริการด้านการส่งออก ถือเป็นแนวทางที่ดี

เนื่องจากเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจไทยมากขึ้น 

เพราะที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ซึ่ง

เมื่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ามีปัญหา อัตราแลกเปล่ียนที่มีความ

ผันผวน ส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบไปด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวบางแนวทางก็ยังคงต้องอาศัย

กระบวนการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐซึ่งในทาง

ปฏิบัติต้องอาศัยระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อแบ่ง

ภาระหน้าที่รวมทั้งแนวทางในการด่าเนินงาน ดังนั้นอาจจะเห็น

ผลในเชิงประจักษ์ค่อนข้างช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง  

การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ใช้จา่ยภาครัฐ 
การบริหาร
งบประมาณ 

เพิ่มการใช้จ่ายใน
ประเทศ 

การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
และบริการ
ส่งออก 
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SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.38 จุด ซื้อขำยคึกคักทะลุ 2.3 
แสนล้ำน 

SET Index ณ.วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ปิดที่ระดับ 
1,453.71 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.38 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่  1,441.33 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 10.57 จุด โดย
มีมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 233,269.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 
175,998.21 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-12 
กรกฎาคม 2556) บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ 
และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 2,958.41 279.34 และ 
1,445.77 ล้านบาท ตามล่าดับ ในขณะที่สถาบันในประเทศ ขาย
สุทธิ 4,683.53 ล้านบาท  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของนักลงทุน
ต่างประเทศเริ่มหลับมาซื้อสุทธิ หลังจากที่ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง
ในในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นผลจากนักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ยังคงมีความระมัดระวังในการชะลอการใช้มาตรการ QE แสดงให้
เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความไม่แน่นอนใน
ระดับสูงอยู่  

ค่ำเงินบำทเร่ิมปรับตัวแข็งค่ำขึ้นเช่นเดียวกับค่ำเงินใน
ภูมิภำค คำดสัปดำห์หน้ำค่ำเงินบำทจะอยู่ในช่วง 30.90-
31.40 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้เริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับสัปดาห์ก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ปิดที่
ระดับ 31.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ ระดับ 31.13 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยในสัปดาห์นี้
ปัจจัยที่ท่าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็นผลจากการที่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) มีความระมัดระวังในการชะลอการใช้มาตรการ QE 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางการฟื้นตัวที่ยังไม่
แน่นอน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากการที่นักลงทุนไป
ถือเงินตราต่างประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ยังมีภาวะ
เศรษฐกิจที่ดีกว่าในฝั่งยุโรป ทั้งนี้ส่าหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์
หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเงิน

บาทคือ ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส่าคัญของสหรัฐได้แก่ ผลส่ารวจ
ภาคการผลิตของเฟด ผลส่ารวจแนวโน้มธุรกิจของเฟด และดัชนี
ตลาดที่อยู่อาศัยเดือนกรกฎาคมยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ดัชนีชี้น่าเศรษฐกิจ การผลิตภาคอุตสาหกรรม การเริ่มสร้างบ้าน
และการอนุญาตก่อสร้างเดือนมิถุนายน สต็อกสินค้าคงคลังภาค
ธุรกิจ ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิสู่ตลาดการเงินสหรัฐฯ เดือน
พฤษภาคม จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด ดังน้ันศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ในสัปดาห์หน้า (15-19 
กรกฎาคม 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 30.90 - 
31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทในช่วงนี้ค่อนข้างมีความผัน
ผวนมาก ทั้งนี้ภาคธุรกิจควรหาแนวทางในการป้องกันความเส่ียง
เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดต่อจากนี้ได้อีกเนื่องจาก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ  

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ราคาทองค าสปัดาห์น้ีปรับตัวเพิ่มขึ้น 62.80 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์  

ราคาทองค่าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคา
ทองค่า ณ.วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,281.00 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้น
สัปดาห์ (8 กรกฎาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,218.20 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 62.80 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าราคาทองค่า
ปรับตัวลดลง 6.20 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 
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สหรัฐฯ คงกำรใช้มำตรกำร QE ต่อไปจนกว่ำอัตรำกำร
ว่ำงงำนจะลดต่่ำลง เงินเฟ้อสูงขึ้น 

นาย เบน เบอร์นันเก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ป ร ะ ก า ศ ห ลั ง จ า ก มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (เอฟโอเอ็มซี) ในการประชุมวันที่ 
18-19 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่คณะกรรมการเอฟโอเอ็มซีส่วนใหญ่
จากจ่านวนทั้งหมด 19 คน ต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการ QE 
ภายในปีนี้ แต่ นาย เบน เบอร์นันเก กลับมีความเห็นที่ขัดแย้ง 
โดยประกาศว่ายังมีความจ่าเป็นที่ใช้มาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ต่อไป เนื่องจากอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง
รวมถึงอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่่า นอกจากนี้ผลของการตัด
ลดงบประมาณของรัฐบาลที่เริ่มในเดือนมีนาคม ยังไม่ส่งผล
กระทบอย่างเต็มที่ในเวลาน้ี 

ผลของการประกาศดังกล่าวของ นาย เบน เบอร์นันเก 
ส่งผลให้ ตลาดหุ้น ตลาดทองทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่าหรับใน
ส่วนของประเทศไทยนั้นภายหลังการประกาศดังกล่าว ตลาดหุ้น
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 58.63 จุด หรือ 3.18 เปอร์เซ็นต์ ปิดตลาดที่ 
1,447 จุดต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 2,438.72 ล้านบาท ราคาทองปรับ
เพิ่มขึ้น 350 บาท และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น อยู่ที่ 31.0 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ  

ธนำคำรกลำงญี่ปุ่น ประกำศเศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน
ภำวะฟื้นตัว 

ธนาคารกลางญี่ปุ่น หรือ บีโอเจ แถลงหลังการประชุม
นโยบายการเงินถึงภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่ในช่วงฟื้นตัวใน
ระดับปานกลางซึ่งถือเป็นคร้ังแรกที่ใช้ค่าว่า ฟื้นตัว นับตั้งแต่การ
ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงสองปีครึ่ง ก่อนเหตุการณ์
แผ่นดินไหวเมื่อปี 2554 นอกจากนี้ธนาคารกลางประกาศยังคงไม่
เพิ่มมาตรการกระตุ้นใดๆ แต่ยังคงใช้มาตรการเดิมต่อไป 
เน่ืองจากขณะนีเ้ริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการส่ารวจทังกันชี้ให้เห็นว่าความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในเดือนมิถุนายนพลิก
กลับมาอยู่ในแดนบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส รวมถึง

ยอดขายของห้างสรรพสินค้าปรับตัวสูง ความเชื่อมั่นในภาค
ครัวเรือนการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง 

ส่าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในอนาคตคาดว่าจะ
มี ทิ ศท างปรั บตั วดี ขึ้ น จ ากมาต รการกระตุ้ น เ ศ รษฐกิ จ
ภายในประเทศของญี่ปุ่นเอง รวมถึงอานิสงค์จากนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจจากประเทศมหาอ่านาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐฯ ที่
ยังคงด่าเนินต่อเนื่อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บรรยากาศเศรษฐกิจ 
และการค้าโลกมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้  

IMF ปรับลดมุมมองเศรษฐกิจโลกเป็นคร้ังที่ 3 ในปีน้ี 
สะท้อนภำพรวมเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอ 

เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ หรือ IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ลดลงจากเดิมร้อยละ 
3.3 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สาเหตุจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่ส่าคัญหลายแห่ง
อาทิ บราซิล จีน รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ ความอ่อนของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยืดเยื้อมากขึ้นในยู
โรโซน นอกจากนี้  IMF ได้ปรับลดแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกปี 2557 ลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.8 โดย IMF คาด
ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.7 ในปีนี้และขยายตัว
ร้อยละ 2.7 ในปี 2557 สาเหตุจากมาตรการตัดลดรายจ่ายของ
ภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้คาดว่าจะชะลอตัวลงร้อยละ 
0.6 และขยายตัวได้ร้อยละ 0.9 ในปีหน้า เนื่องจากปัญหาวิกฤติ
หนี้สาธารณะที่เรื้อรัง อุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่่า ความเชื่อมั่นที่
ลดลง และปัญหาการขาดดุล รวมถึงผลกะทบจากการใช้นโยบาย
การคลังที่เข้มงวด ส่าหรับเศรษฐกิจจีนในปีนี้คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 7.75 จากภาวะการเติบโตที่ชะลอตัวลง และปัญหาสินเชื่อ
ตึงตัว ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดว่าจะขยายตัวไดร้้อยละ 2.0 จาก
การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Abe-nomics โดยเฉพาะ
มาตรการทางการเงินเชิงรุกจากการใช้ QQE (Quantitative and 
Qualitative Easing) 

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งความเส่ียงเก่าที่มีอยู่เดิมอย่างวิกฤติหนี้สาธารณะในยูโรโซน 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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และความเส่ียงใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความเส่ียงที่เป็นผลมา
จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่งสัญญาณที่จะชะลอและ
ยุติมาตรการ QE ซึ่งจะท่าให้การไหลเวียนของเงินทุนเปล่ียน
ทิศทางและกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศก่าลัง

พัฒนา และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนับ
จากนี้ผู้น่าประเทศของประเทศต่างๆ ควรมีการเตรียมพร้อมใน
การรับมือกับปัญหาดังกล่าว 

ประมาณการเศรษฐกิจโลก 2556-2557 

   Jan 2013 April 2013 July 2013 
 2011 2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
World 4.0 3.2 3.5 4.1 3.3 4.0 3.1 3.8 
   US 1.8 2.1 2.0 3.0 1.9 3.0 1.7 2.7 
   Euro zone 1.4 -0.4 -0.2 1.0 -0.3 1.1 -0.6 0.9 
   Japan -0.6 2.0 1.2 0.7 1.6 1.4 2.0 1.25 
   China 9.3 7.8 8.2 8.5 8.0 8.2 7.75 7.7 
ที่มา: IMF  
สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งสัปดาห์จากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง
อันเนื่องมาจากความวุ่นวายทางการเมืองของอียิปต์ที่ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุน
อดีตประธานาธิบดีโมฮาเหม็ด มอร์ซี และฝ่ายรัฐบาลชั่วคราว ซึ่ง
สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนว่าการขนส่งน้่ามันอาจได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากอียิปต์เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขนส่งน้่ามัน
ผ่านคลองสุเอส นอกจากนี้ราคาน้่ามันยังได้รับแรงสนับสนุนจาก
ปริมาณน้่ามันดิบคงคลังประจ่าสัปดาห์ส้ินสุดวันที่ 5 กรกฎาคม 
2556 ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็
ตามราคาน่้ามันยังคงได้รับแรงกดดันจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่
มีแนวโน้มที่ไม่สดใสนักหลัง IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก
ในปีและปีหน้าลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.1 และ 3.8 จากคาดการณ์เดิม
ในเดือนเมษายนที่ร้อยละ 3.3 และ 4.0 

 
 
 
 
 
 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที 8-12 กรกฎาคม 2556 

 8 July 
13 

9 July 
13 

10 
July 
13 

11 
July 
13 

12 
July 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

102.73 102.85 103.56 103.98 - 103.28 

ที่มา: ไทยออยล์ 
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ราคาน้ ามันดบิดูไบ 

 

ที่มา: ไทยออยล ์
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้ (15-19 กรกฎาคม 2556) 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิต
และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
 


