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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 58 ประจาวันที่ 12 สิ งหาคม 2556

ช่วงวันที่ 5-9 สิ งหาคม 2556

 เชื่อมันผู
่ ้บริโภคตา่ สุดรอบ 7 เดือน เหตุกังวลสถานการณ์ การเมืองและเศรษฐกิ จชะลอตัว จี้
รัฐเร่งเบิ กจ่ายงบประมาณ
 เชื่อมัน่ SMEs มิ.ย. เพิ่มขึ้น ปัจจัยบวกจากท่องเที่ยว-เกษตร ปรับตัวดีขึ้น
 หอการค้าโพลชี้เงินสะพัดวันแม่ขยายตัวตา่ สุดรอบ 4 ปี เหตุค่าครองชีพสูง
 พาณิ ชย์ถกสภาเกษตรฯ ชาวนายันราคาจานา 1.5 หมื่น
 คลังออก 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ
 ประธานเฟดประจาสาขาประสานเสียง ส่งสัญญาณลดขนาด QE ภายในปี นี้
 เศรษฐกิ จญี่ปนุ่ ไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 3.6
 ส่งออกของจีน ก.ค. ขยายตัวร้อยละ 5.1

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์
เชือ่ มั ่นผู้บริโภคต ำ่ สุดรอบ 7 เดือ น เหตุก ังวลสถำนกำรณ์
กำรเมืองและเศรษฐกิ จชะลอตัว จี้รฐั เร่งเบิกจ่ำยงบประมำณ
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจ ัย และ
ผู้ อ านวยการพยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย
หอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภคประจ าเดือน
กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 80.3 ต่าสุดในรอบ 7 เดือนและมีแนวโน้ม
ลดลงต่ อเนื่อง ทัง้ นี้ ที่น่า เป็ นห่ วงคือการท่องเที่ยวจากสารวจ
พบว่าดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ ายเพื่อการท่องเที่ยวได้อยู่
ในระดับ 98.1 ซึง่ เป็ นระดับทีต่ ่ากว่า 100 ครัง้ แรกในรอบ 8 เดือน
เพราะคนไทยเบื่อท่องเที่ยวและข่าวความวุ่นวายการเมือง และ
หากปญั หาเรื่องความขัดแย้งจบลงภายใน 3 เดือน ก่อนช่วงไฮซี
ซั ่น ก็ย ัง ถื อ ว่า โชคดีส าหรับ เศรษฐกิจ ไทย และไม่ กระทบต่ อ
ั หา
รายได้ท่ อ งเที่ย วของไทยมากนัก และความวิต กต่ อ ป ญ
การเมือง ทาให้เ กิดชะลอการลงทุน SMEs ส่ง ผลให้ดชั นีความ
เหมาะสมในการลงทุนอยู่ในระดับ 80.2 ต่ าสุดในรอบ 10 เดือน

ขณะนี้ดชั นีความเชื่อมั ่นรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 97.9 ต่ ากว่า 100
เป็ นเดือนที่ 2 ติดต่ อกันและต่ าสุดในรอบ 8 เดือน สะท้อนการ
บริโภคชะลอตัว โดยผลสารวจสะท้อนประชาชนกัง วลมากสุ ดใน
เรื่ อ งสถานการณ์ ก ารเมือ ง โดยดัช นี ค วามคิด เห็ น เกี่ย วกับ
สถานการณ์ทางการเมือ งอยู่ที่ 65.3 ต่ าสุดในรอบ 25 ปี หาก
เหตุ ก ารณ์ ยืด เยื้อ ไม่เ กิน 3 เดือ นและไม่ มีเ หตุ ก ารณ์ รุ น แรง
ประเมิน ว่าเศรษฐกิจ จะชะลอในระดับ ร้ อยละ 0.1-0.2 แต่ หาก
รุนแรงจนบานปลายจะกระทบต่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.5
โดยในส่วนของ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ ง โรจน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ป จั จัยบวกที่มีผ ลต่ อดัช นี
ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่ น ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม คื อ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ทีร่ ้อยละ 2.5 เงินบาทอ่อนตัวลงจากช่วงทีผ่ ่านมา และระดับราคา
น้ามันดีเซลขายปลีกในประเทศยังคงอยู่ในระดับ ทรงตัวที่ 29.99
บาทต่ อลิต รตามนโยบายของรัฐบาล ในส่ วนของป จั จัย ลบคือ
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ความกังวลต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทีอ่ าจจะยืดเยื้อ
ประกอบกับการใช้ พ.ร.บ.ความมั ่นคงทีเ่ ริ่มประกาศตัง้ แต่ วนั ที่ 1
สิงหาคมทีผ่ ่านมา ซึง่ อาจจะกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
และธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ป รับ ลดอัต ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี นี้ จากร้อยละ 5.1 มาอยู่ที่ร ะดับ ร้อย
ละ 4.2 รวมทังความกั
้
งวลเรื่องน้ามันรั ่วทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ความกังวลเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตร
ทีท่ รงตัวในระดับต่าโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ามัน ส่งผลให้
รายได้ ข องเกษตรกรเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ม ากและก าลัง ซื้ อ ของคน
ต่างจังหวัดไม่สูง มากนัก ตลอดจนความกัง วลเกี่ยวกับ ความไม่
แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็ นสาคัญ
การปรับ ตัวลดลงของค่าดัชนีค วามเชื่อมั ่นผู้บ ริโภคใน
เดือนนี้เ ป็ นผลมาจาก การที่ป ระชาชนมีความกัง วลในหลายๆ
ด้าน ทัง้ ในส่วนของความกัง วลในด้านผลกระทบทางการเมือ ง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เกษตรกรมีร ายได้ที่ลดลง
ปญั หาค่าครองชีพที่ป รับ ตัวสูง ขึ้น ทาให้ป ระชาชนชะลอการใช้
จ่ายสินค้า และลดการท่องเทีย่ วในประเทศ ซึ่ง รัฐบาลต้องเร่ ง รัด
ั หาความ
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อฟื้ นฟูเ ศรษฐกิจ และลดป ญ
ขัดแย้งทางการเมืองไม่ให้เ กิดเหตุ การณ์บ านปลายในระยะยาว
น่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั ่นให้ป รับ ตัวดีขึ้นได้บ้าง
รวมถึงในช่วงทีเ่ หลือของปี รฐั บาลควรทีจ่ ะมีการออกมาตรการใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นรูปธรรมเพิม่ มากขึ้นเพื่อจะมีส่วนช่วย
ให้เศรษฐกิจของประเทศมีความคึกคักเพิม่ มากขึน้ ภายหลังจากที่
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงก่อนเริ่มอ่อนแรงลง

46.8 ตามลาดับ ปรับตัวจากระดับ 48.9 43.0 และ 41.7 ในเดือน
ที่ผ่ า นมาตามล าดับ เช่ น เดีย วกับ ความเชื่อ มั ่นต่ อ เศรษฐกิจ
ประเทศและต่อธุรกิจ ในเดือนมิถุนายนค่าดัชนีเ พิ่มขึ้นอยู่ที่ 44.6
และ 43.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 25.6 และ 35.6 ในเดือนที่ผ่ านมา
ตามลาดับ
โดยสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ค่าดัชนีในเดือนมิถุ นายน 2556
เพิ่มขึ้น เนื่อ งจากผู้ ป ระกอบการมองว่า สถานการณ์ ด้า นการ
บริโภคในภาพรวมน่ าจะเข้าสู่ภาวะปกติ จ ากการที่สถานการณ์
ด้านการบริโภคในเดือนพฤษภาคมทีอ่ าจชะลอตัวลงบ้างเนื่องจาก
เพิง่ ผ่านพ้นช่วงเทศกาลและเป็ นช่วงเปิ ดภาคการศึกษา รวมถึง
ผลจากสถานการณ์ภาคการเกษตรในเดือนมิถุ นายนปรับ ตัวดีขึ้น
เห็นได้จากดัชนีผลผลิตการเกษตรยู่ทรี่ ะดับ 136.07 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 8.28 จากช่วงเดียวกันของปี ทผี่ ่านมา และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.60
จากเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับ ดัชนีร าคาผลผลิต การเกษตรใน
เดือ นมิถุ นายนที่ป รับ ตัว ดีขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์ ด้านการ
ท่องเทีย่ วทีค่ กึ คัก โดยในเดือนมิถุ นายนมีนักท่องเที่ยวต่ างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วถึง 2.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.55
เมื่อเทียบกับ ช่ว งเดียวกันของปี ก่อนและเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.36
จากเดือนก่อนหน้า ซึง่ ปจั จัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้ค่าดัชนีความ
เชื่อมั ่นภาคการค้าและบริการในเดือนมิถุนายนปรับ ตัวในทิศทาง
ทีเ่ พิม่ ขึน้
หอกำรค้ำโพลชี้เงินสะพัดวันแม่ขยำยตัวตำ่ สุดรอบ 4 ปี เหตุ
ค่ำครองชีพสูง
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจ ัย และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย เปิ ดเผยถึง ผลสารวจทัศนคติและพฤติ กรรมของ
ประชาชนเกีย่ วกับวันแม่ (12 สิงหาคม 2556) ว่าคาดว่าเทศกาล
วันแม่ปีนี้ จะมีเงินสะพัด 18,175 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อย
ละ 4.6 แต่ ถื อ เป็ นการขยายตั ว ในอัต ราต่ า สุ ด ในรอบ 4 ปี
ั หาการชะลอตัว ของเศรษฐกิจ และค่า ครองชีพ ที่
เนื่อ งจากป ญ
ปรับ ตัว เพิ่มสูง ขึ้นส่ง ผลให้ห ลายครอบครัวต้องมีการประหยัด
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นลง
ในส่วนของกิจกรรมที่นิยมทาในวันแม่มากสุด คือ การ

เชือ่ มั ่น SMEs มิ.ย. เพิม่ ขึ้น ปัจจัยบวกจำกท่องเทีย่ ว-เกษตร
ปรับตัวดีข้ นึ
นายชาวันย์ สวัสดิ ์ชู-โต รองผู้อานวยการ รักษาการแทน
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) เปิ ดเผยถึงผลการสารวจดัชนีความเชื่อมั ่นผู้ป ระกอบการ
ภาคการค้าและบริการ (TSSI) ประจาเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า
ดัชนี TSSI ของผู้ประกอบการ SMEs รวมภาคการค้าและบริการ
อยู่ทรี่ ะดับ 46.8 เพิม่ ขึน้ จาก 43.5 ในเดือนทีผ่ ่านมา และเป็ นการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นในทุกภาคธุ ร กิจ โดยภาคค้าส่ง
ภาคค้าปลีก และภาคบริการ ค่าดัชนี อยู่ที่ร ะดับ 49.1 45.9 และ
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พาแม่ไปทาบุ ญ รองลงมา คือ การพาแม่ไปทานข้าวและเที่ยว
และไม่ ไ ด้ไ ปไหนเพื่ อ ประหยัด เงิ น โดยค่ า ใช้จ่ า ยในการท า
กิจกรรมกับครอบครัวสูงสุดคือ การพาแม่ไปต่ างจัง หวัดและค้าง
คืนเฉลีย่ ที่ 7,927 บาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
11.7 รองลงมาเป็ นการพาแม่ไปสปาหรือนวดเฉลีย่ ที่ 1,975 บาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25, พาครอบครัวไปทานข้าว 1,861 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.4 ,พาแม่ไปทานข้าว 1,615 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
และพาแม่ไปทากิจกรรมนอกบ้าน 1,214 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.9
เป็ น ต้น ทัง้ นี้ จัง หวัด ที่นิย มพาแม่ไ ปเที่ยว คือ จัง หวัดชลบุ รี ,
พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา, ระยอง เป็ นต้น โดยจะเดินทาง
ตัง้ แต่วนั ที่ 11-12 สิงหาคม 2556 ส่วนในต่างประเทศทีม่ กี ารนิยม
กัน คือ เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิง คโปร์ เป็ นต้น โดยจะเดินทางวันที่ 9
สิงหาคม-13 สิงหาคม 2556
สาหรับของทีล่ กู จะซือ้ ให้แม่มากทีส่ ุดคือของขวัญร้อยละ
29.2 รองลงมาเป็ นพวงมาลัย หรือดอกไม้ร้อยละ 21.9, เครื่องดื่ม
บ ารุ ง ร่ า งกายร้ อ ยละ 21, ให้ เ งิ น สดหรื อ ทองร้ อ ยละ 20.1,
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ 9.3, กระเช้าผลไม้ร้อยละ 7.5,
เครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 3.1 เป็ นต้น หากคิดเป็ นมูลค่าอันดับ แรก
คือ เครื่องใช้ไฟฟ้ามากทีส่ ุดเฉลีย่ 3,386 บาท, ให้เงินสดหรือทอง
เฉลีย่ 3,294 บาท, ซือ้ โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉลี่ย 2,396 บาท,
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเฉลี่ย 1,277 บาท และเครื่ องดื่มบ ารุ ง
ร่างกายเฉลีย่ 1,210 บาท
โดยเมื่อ สอบถามถึง ความเป็ นห่ว งของแม่ ที่มีต่ อ ลูก
พบว่าแม่เป็ นห่วงลูกติดยาเสพติด , การตีกนั เพื่อแย่ง แฟน, การ
ยกพวกตีกนั ของวัยรุ่ น , การใช้จ่ ายที่ฟุ่มเฟื อย รวมถึง การท้อง
ก่อนแต่งงาน เป็ นต้น ขณะเดียวกันในส่วนของลูกที่ต้อ งการจาก
แม่ คือ อยากให้แ ม่ ร ัก มากๆ อยากให้แ ม่ก อด อยากให้แม่ ฟ งั
เหตุผล เป็ นต้น

ข้าวเปลือกที่ต ันละ 15,000 บาทเป็ นหลัก โดยอาจปรับ เปลี่ยน
หลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้รฐั บาลสามารถประหยัดงบประมาณ
แม้ว่ า จะรั บ จ าน าในราคาสูง เท่ า เดิม ทัง้ นี้ ร ัฐ มนตรี ก ว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ได้รบั ข้อเสนอดังกล่าวไว้พจิ ารณา และจะมีการ
ั อเสนอ
เรียกกลุ่มเกษตรกรจากสมาคมอื่นๆ เข้าหารือ เพื่อรับฟงข้
และใช้เป็ นข้อมูลกาหนดแนวทางก่อนที่จ ะมีการเรียกประชุมทุก
สมาคม เพื่อหาข้อสรุปการรับจานาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ให้ทนั
กับผลผลิตทีก่ าลังจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคมนี้
ซึง่ จากการหารือระหว่างกลุ่มตัวแทนชาวนากับกรมการ
ค้าภายใน มีข้อสรุ ป อย่างไม่เ ป็ นทางการให้ยงั คงราคารับ จ านา
ข้าวข้าวเปลือกเจ้า (ความชืน้ 15%) ไว้ที่ต ันละ 15,000 บาท แต่
ลดเพดานวงเงินรับ จ านา 400,000 บาทต่ อครัวเรือน จากเดิม
500,000 บาท และใช้สทิ ธิได้ปีละรอบเดียวจากเดิมได้ 2 รอบ ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ก็เ ห็นด้วยกับ แนวทางดัง กล่าว ซึ่ง ก็จ ะมีการ
หารือกันอีกครัง้ และหวังว่ากระทรวงพาณิชย์จ ะนาเรื่องดัง กล่าว
เข้า ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการจ าน าข้า วแล้วเสนอเข้า ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่ง ชาติ (กขช.) ต่ อไป นอกจากนี้
แล้วทางคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่ง ประเทศไทย ได้
เสนอแนวทางในการพิจารณาเกณฑ์รบั จานาข้าวฤดูกาลใหม่ โดย
ให้รบั จานาเป็ นข้าวเปลือกและขายข้าวเปลือกออกทันที เพื่อให้
รัฐบาลไม่ต้องมีภาระในการจัดเก็บสต็อกข้าวสาร ซึ่ง จะประหยัด
ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดัง กลาง ค่าขนย้าย และค่าจ้าง
บริษัทผู้ต รวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เ วเยอร์ ) และจากข้อมูล
ดังกล่าวนัน้ คงสามารถใช้เป็ นแนวทางประกอบในการพิจ ารณา
เกณฑ์การรับ จ านาต่ อไป เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ใ น
ปจั จุบนั พร้อมทังสามารถด
้
าเนินงานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและ
ไม่กระทบฐานะทางการคลัง ของรัฐบาลจากการดาเนินนโยบาย
ดังกล่าว อย่างไรก็ต ามหน่ วยงานภาครัฐ ควรมีมาตรการให้การ
สนับ สนุ นให้เ กษตรกรมีการปรับ ปรุ ง ประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อลดการพึง่ พาความช่วยเหลือจากภาครัฐลง ซึ่ง จะเป็ นการทา
ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อย่างยั ่งยืนต่อไป

พำณิ ชย์ถกสภำเกษตรฯ ชำวนำยันรำคำจำนำ 1.5 หมืน่
นายนิวฒ
ั น์ธารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐ มนตรี กว่ า การกระทรวงพาณิ ชย์ ได้เ รี ยกตัว แทนจากสภา
เกษตรกรแห่งชาติมาหารือถึงแนวทางการรับจานาข้าวเปลือกใน
โครงการรับจานาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ 2556/57 ที่ผ ลผลิต จะ
เริ่มทยอยออกสู่ต ลาดช่ว งเดือ นตุ ลาคมนี้ ซึ่ง ข้อเสนอของสภา
เกษตรกรแห่ ง ชาติ ต้ อ งการให้ ร ั ฐ บาลยัง คงใช้ ร าคาจ าน า
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คลังออก 4 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิ จ
จากภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศที่ผ่ านมาที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวในอัต ราที่ชะลอตัวลงจากปี ที่ผ่ านมา ประกอบกับ การ
เผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจโลกทีย่ งั ฟื้นตัวค่อนข้างช้า และการ
บริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวอย่างต่ อเนื่อง ซึ่ง ยัง คงเป็ น
ปจั จัยเสีย่ งสาหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป ดังนัน้
เพื่อ บรรเทาผลกระทบดัง กล่ า วคณะรัฐ มนตรี มีม ติ เ ห็น ชอบ
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างมีเ สถียรภาพ
ซึง่ ประกอบด้วยมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของ
เอกชน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่ านการใช้จ่ ายภาครัฐ และ
มาตรการส่งเสริมการส่งออก โดยภาครัฐคาดว่ามาตรการดังกล่าว
จะสามารถท าให้เ ศรษฐกิจ ขยายตัว เพิ่มขึ้นได้ร้ อ ยละ 1 หรื อ
ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐ
ที่ต้ องการกระตุ้น เศรษฐกิจ ของประเทศหลัง จากที่อตั ราการ
ขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ต่ า กว่ า ที่ ค าดการณ์ เ นื่ อ งจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกทีย่ งั ชะลอตัวโดยเฉพาะคูค้ า้ หลัก อย่างจีน สหภาพ
ยุโรป ประกอบกับ ค่าเงินที่มีค วามผันผวนส่ง ผลให้ภาคการค้า
ระหว่างประเทศของไทยได้รบั ผลกระทบค่อนข้างมาก ในขณะที่
การบริโภคภายในประเทศที่เ คยเป็ นป จั จัยสนับ สนุ นการเติบ โต
ของเศรษฐกิจไทยก็เริ่มมีสญ
ั ญาณการชะลอตัวอย่างต่ อเนื่องเป็ น
ผลสืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเริ่มหมดลง
โดยเฉพาะโครงการรถยนต์ ค ัน แรก ดัง นัน้ มาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจหลักทัง้ 4 ด้านทีภ่ าครัฐออกมานี้น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจครึ่งปี หลังได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมาตรการโดยส่วน
ใหญ่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 แต่ประเด็นที่
น่าสนใจอย่างหนึ่งคือมาตรการที่ภาครัฐใช้นนั ้ จะเน้นการใช้จ่ าย
ของภาครัฐ เช่นเดิมโดยไม่มีการเพิ่มวงเงินแต่ จ ะเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภ าพของท างานด้ว ยการอัดเม็ดเงินผ่ านงบประมาณ
ภาครัฐ งบกลาง งบพัฒนาจังหวัด รวมทังงบกองทุ
้
นประชานิยม
รวมทังการใช้
้
มาตรการทางภาษีเ พื่อจูง ใจให้เ กิดการลงทุน การ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์อโี คคาร์ การจัดมหกรรมสินค้าประหยัด
พลัง งาน นอกจากจะกระตุ้นการบริโภคแล้วยัง ช่วยส่ง เสริมให้
ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่ง ขันในระยะยาวอีก
ด้วย นอกจากนี้การส่งเสริมการหาตลาดใหม่ การสนับสนุนการใช้
เงิน บาทเพื่อ ส่ง เสริม การค้าชายแดน การสนับ สนุ น จัดท าวีซ่ า
ประเภทเข้าออกหลายครัง้ สนับสนุนให้ไทยเป็ นศูนย์กลางชอบปิ้ ง
นอกจากจะกระตุ้นให้มกี ารเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่ง
น่าจะเป็ นการขยายโอกาสให้กบั สินค้า OTOP ได้ขยายตลาดมาก
ยิ่ง ขึ้น ส่ วนการสนับ สนุ น การเข้า ถึ ง แหล่ง เงิ นทุ น ของ SMEs
นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเ งิน ทุนสาหรับ หมุนเวียนหรือ
ั หาการเป็ นหนี้นอก
ลงทุนในกิจ การแล้ว น่ าจะมีส่วนช่วยลดป ญ
ระบบได้มากขึน้ แต่อย่างไรก็ต ามภาครัฐควรพิจ ารณานโยบาย
การปล่อยสินเชื่อว่าไม่มคี วามซา้ ซ้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ป ระชาชน
มีหนี้สนิ หลายทาง
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4 มาตรการกระเศรษฐกิ จไทย ปี 2556-2557
การบริโภค

การลงทุน

การใช้จ่ายภาครัฐ

การส่งออก

• ภาษี เพื่อสนุนการจัด
สัมมนาภายในประเทศ
• สนับสนุนการใช้
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์
ไฟฟ้ าที่ประหยัดพลังงาน

• ภาษี ยกระดับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
• สนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตรถยนต์ประหยัด
พลังงาน
• สนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสิ นค้า
เกษตรและพืชพลังงาน
• ส่งเสริ มการเข้าถึงแหล่ง
เงิ นทุ นของ SMEs

• เร่งเบิ กจ่ายงบพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
• เร่งเบิ กจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.)
• เร่งเบิ กจ่ายของกองทุน
งบประมาณ
• เตรี ยมพร้อมใช้งบประมาณปี
2557
• เร่งเบิ กจ่ายงบประมาณเหลื่อม
ปี ของปี งบประมาณ 2556
• เร่งเบิ กจ่ายเงิ นรางวัล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
• เร่งเบิ กจ่ายงบอบรมและ
สัมมนา

• เร่งส่งเสริมการส่งออก
สินค้าไปยังตลาดที่มี
ศักยภาพ
• สนับสนุนการใช้เงิน บาท
ทางการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้าน
• ส่งเสริมทาธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศ
• สนับสนุนจัดทาวีซ่า
ประเภทเข้าออกหลาย
ครัง้
• สนับสนุนให้ไทยเป็ น
ศูนย์กลางชอบปิ้ ง

ทีม่ า : กระทรวงการคลัง

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ปรับตัว เพิ ่ม ขึ้ น 11.31 จุด ซื้ อขำยเบำบำง
ต่อเนื อ่ ง 1.5 แสนล้ำน
SET Index ณ.วันที่ 9 สิง หาคม 2556 ปิ ด ที่ร ะดับ
1,432.25 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 11.31 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัป ดาห์ที่อยู่ที่ 1,420.94 จุ ด ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นหลัง จากที่ใ น
สัปดาห์ทผี่ ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางทีล่ ดลง 55.77 จุ ด โดย
มีมลู ค่าการซือ้ ขายตลอดสัปดาห์ค่อนข้างเบาบางต่ อเนื่องโดยอยู่
ทีร่ ะดับ 149,833.17 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัปดาห์ก่อนทีม่ มี ลู ค่าการซือ้ ขาย 173,695.1 ล้านบาท โดยมูลค่า
การซือ้ ขายสะสม (วันที่ 1- 9 สิง หาคม 2556) บัญชี สถาบันใน
ประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนทั ่วไปในประเทศ
ซื้อ สุ ท ธิ 7,584.99 431.15 และ2,358.26ล้ า นบาท ตามล าดับ
ในขณะทีน่ กั ลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 10,374.40 ล้านบาท ซึง่
การขยายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศแสดงให้เ ห็นถึง สัญญาณ
การดึงเงินกลับเพื่อย้ายฐานการลงทุนจากการทีเ่ ศรษฐกิจ สหรัฐฯ
เริ่มมีสญ
ั ญาณการฟื้ นตัวที่ชดั เจนเพิ่มมากขึ้น รวมถึง การที่นัก

ลงทุนยัง คงมีความกัง วลต่ อการที่ส านักงานสาขาของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ สาขาต่ างๆ ออกมาให้ความเห็นว่าธนาคารกลาง
สหรัฐฯ น่าจะสามารถลดวงเงินตามมาตรการ QE ลงได้ภายในปี
นี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสญ
ั ญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
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สาหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีปจั จัยทีค่ วรติดตามเพราะจะมี
ผลต่ อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทคือ ตัวเลขเศรษฐกิจ สหรัฐฯ
สาคัญ ได้แก่ ผลสารวจภาคการผลิต ของเฟดสาขานิวยอร์ก ผล
สารวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิ ลาเดลเฟี ย ดัชนีต ลาดที่อยู่
อาศัย ดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บ ริโภค (เบื้องต้น) เดือนส.ค. ยอดค้า
ปลีก การผลิต ภาคอุต สาหกรรม ดัชนีร าคาผู้บ ริโภค ดัชนีร าคา
ผู้ผ ลิต ข้อมูล การเริ่ม สร้ า งบ้ าน การอนุ ญ าตก่ อ สร้า ง ข้อ มูล
งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนก.ค. ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิ
สต็ อ กสินค้า คงคลัง ภาคธุ ร กิจ เดือ นมิ . ย. และจ านวนผู้ ข อรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัป ดาห์ ดังนัน้ ศูนย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จ
และธุรกิ จคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (13 - 16 สิงหาคม 2556
) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.00 - 31.50 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ

ค่ำเงินบำทผันผวนตลอดทัง้ สัปดำห์ คำดสัป ดำห์ห น้ ำค่ำเงิ น
บำทจะอยู่ในช่วง 31.00-31.50 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
ค่ า เงิ น บาทในสัป ดาห์นี้ ป รับ ตัว อ่ อ นค่ า ลงตลอดทัง้
สัปดาห์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 9 สิง หาคม
2556 ปิ ดทีร่ ะดับ 31.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับ ตัวอ่อนค่า
ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ร ะดับ 31.1139
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยในสัป ดาห์
นี้ปจั จัยที่ทาให้ค่าเงินบาทปรับ ตัวผันผวนเป็ นผลจากการที่นัก
ลงทุนมีความกังวลเกีย่ วกับการเมืองในประเทศไทยทีม่ กี ารชุมชุน
ของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่ างกัน ซึ่ง อาจมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงขึน้ ได้ ส่งผลให้ค่าเงินบาทถูกเทขายเพื่อรอความแน่ นอน
ทางการเมือง โดยค่าเงินบาทช่วงต้นสัป ดาห์ป รับ ตัวอ่อนค่าลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 7 สิงหาคมทีท่ างกลุ่มคัดค้านกล่าวว่าจะ
เพิ่ม แรงกดดันรัฐ บาลแต่ สุ ดท้า ยกลับ ไม่ มีความรุ นแรงเกิดขึ้น
ส่งผลให้หลังวันที่ 7 สิงหาคมค่าเงินบาทกลับ แข็ง ค่าขึ้นอีก ทัง้ นี้
THB/USD
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

รำคำทองคำสัปดำห์น้ ี ปรับตัว ลดลง 3.90 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์
ราคาทองคาในสัป ดาห์นี้มีการปรับ ตัวลดลง โดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 9 สิง หาคม 2556 อยู่ที่ร ะดับ 1,310.90 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์

(5 สิง หาคม 2556) ที่อยู่ที่ร ะดับ 1,314.80 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์ โดยปรับ ตัวลดลง 3.90 เหรียญสหรัฐฯต่ อออนซ์ ปรับ ตัว
ลดลงต่ อเนื่องหลัง จากที่สปั ดาห์ก่ อนหน้า ราคาทองคาปรับ ตัว
ลดลง 41.60 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์
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เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
ประธำนเฟดประจำสำขำประสำนเสียง ส่งสัญญำณลดขนำด
QE ภำยในปี นี้
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจาสาขาต่างๆ ออกมา
ให้ความเห็นถึงแนวโน้มในการเริ่มชะลอมาตรการผ่ อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ภายในปี นี้ ซึง่ คาแถลงดังกล่าวนาโดย นายเดนนิส
ล๊อคฮาร์ท ประธานธนาคารการสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา
และนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารการสหรัฐฯ (เฟด) สาขา
ชิคาโก ต่างมีทศั นะที่ต รงกันถึง ความเป็ นไปได้ในการเริ่มชะลอ
มาตรการผ่อนคลายเชิง ปริมาณ (QE) ดัง กล่าวซึ่ง สอดคล้องกับ
ความเห็นของนางซานดรา เพียนัลโต ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ และนาย ริชาร์ด ฟิชเชอร์ ที่กล่าว
ว่าหากตลาดแรงงานยัง คงมีทิศทางการปรับ ตัวที่เ พิ่มขึ้นอย่าง
แข็งแกร่งเหมือนในปจั จุบนั ธนาคารกลางสหรัฐฯ พร้อมที่จ ะปรับ
ลดขนาดโครงการซื้ อ พัน ธบัต รลง โดยอัต ราว่ า งงานเดือ น
กรกฎาคม อยู่ทรี่ ้อยละ 7.4 จากเดิมร้อยละ 7.6 ในเดือนมิถุนายน

ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็ นไปตามแนวทางทีร่ ฐั บาลกาหนดไว้
อาจเป็ นปจั จัยสนับ สนุ นให้ รัฐ บาลญี่ปุ่นปรับ ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT) จากร้อยละ 5 ในปจั จุบนั เพิ่มเป็ นร้อยละ 8 ภายในเดือน
เมษายน 2557 และเพิม่ เป็ นร้อยละ 10 ภายในเดือนตุลาคม 2558
ซึ่ง การปรับ ขึ้นภาษีด ัง กล่าวมีสาเหตุ จ ากการที่ป ระเทศญี่ปุ่น มี
สัดส่วนหนี้สนิ ทีส่ งู กว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศถึง 2 เท่า โดย
สัดส่วนหนี้สนิ ทีส่ งู มากในปจั จุบนั อาจส่งผลเสียต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต แต่ อย่างไรก็ต ามการตัดสิ นใจ
ปรับ ขึ้นภาษีมูล ค่าเพิ่ม (VAT) คงต้องพิจ ารณาจากป จั จัยด้า น
อื่นๆ ด้วย เนื่องจากประเด็นนี้ถือเป็ นประเด็นที่มีความอ่อนไหว
สูงในทางการเมือง
ส่งออกของจีน ก.ค. ขยำยตัวร้อยละ 5.1
ส านัก งานศุ ล กากรจี น รายงานว่ า การส่ ง ออกในเดือ น
กรกฎาคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน (มูลค่าการส่งออก 186,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนมิถุ นายนที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 ขณะที่
การน าเข้าขยายตัวร้ อยละ 10.9 จากช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
(มูล ค่า การน าเข้า 168,000 ล้า นเหรี ยญสหรัฐ ฯ) ส่ ง ผลให้จี น
เกินดุลการค้าร้อยละ 29.6 (17,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
สาหรับการส่งออกของจีนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ มาจากอุป สงค์จ าก
ภายนอกประเทศที่เ ริ่มฟื้ น ตัว ท าให้การส่ ง ออกของจีนกลับ มา
ขยายตัวอีกครัง้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.3 (สหรัฐฯ เป็ นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของจีน มีสดั ส่วนการ
ส่ง ออกร้อยละ 17.2) และฮ่องกงซึ่ง ตลาดส่ ง ออกอันดับ สอง (มี
สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 15.8) ในส่วนของการนาเข้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 10.9 เป็ น ผลมาจากการนาเข้า แร่ เ หล็ก และทองแดงที่
เพิม่ ขึน้ ซึง่ สะท้อนว่าการบริโภคภายในประเทศเริ่มฟื้ น ตัว จาก
ตัวเลขการค้า ดัง กล่ าวสะท้อนถึง แนวโน้ มเศรษฐกิจ จีน ที่น่าจะ
สดใสขึน้ ถือเป็ นสัญญาณทีด่ สี าหรับประเทศเศรษฐกิจ ที่ใหญ่ เ ป็ น
อันดับ สองของโลก อย่างไรก็ต ามคาดว่าในช่วงครึ่ง หลัง ของปี
2556 การส่ ง ออกของจี น จะมีแ นวโน้ ม เติ บ โตได้ ไ ม่ ม ากนั ก
เนื่องจากการแข็งค่าของเงินหยวน ประกอบกับ จีนที่กาลัง มุ่ง เน้น
การปรับ โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ โดยให้ค วามส าคัญกับ การ
บริโภคภายในประเทศเพิม่ มากขึน้

ผลของการแสดงความคิดเห็นดัง กล่าวสร้างความกัง วล
ให้กบั นักลงทุ นทั ่วโลก ส่ ง ผลให้ต ลาดหุ้นทั ่วโลกปรับ ตัวลดลง
โดยตลาดหุน้ สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากดัชนี 15,518.74 จุด ลดลง
93.39 จุด คิดเป็ นร้อยละ 0.60 ตลาดหั ่งเส็งลดลง 298.31 จุด หุ้น
อินเดียลดลง 449.22 จุด เป็ นต้น ส่วนราคาทองคาปรับ ตัวลดลง
อยู่ที่ 1,274 ดอลลาร์/ออนส์ ซึง่ การส่งสัญญาณในครัง้ นี้จะเป็ นจริง
หรือไม่คงต้องติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใน
เดือนกันยายน ซึง่ ถ้ามีการชะลอมาตรการผ่ อนคลายเชิง ปริมาณ
(QE) จริงอาจส่งผลต่อการลงทุนทั ่วโลก แต่ คงไม่มีความรุ นแรง
มากนักเนื่องจากตลาดส่วนใหญ่ได้มกี ารคาดการณ์ไปในช่วงก่อน
หน้านี้แล้ว แต่ในทางกลับ กันการลดมาตรการผ่ อนคลายช่วยให้
เงินทุนสารองสหรัฐฯ มีความสมดุลมากยิง่ ขึน้
เศรษฐกิ จญีป่ นุ่ ไตรมำส 2 ขยำยตัวร้อยละ 3.6
รอยเตอร์เปิ ดเผยผลการสารวจ เศรษฐกิจ ญี่ปุ่ นในไตร
มาสที่ 2 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยตัวเลขคาดการณ์ทปี่ รับตัวเพิม่ ขึน้ แสดงให้เ ห็นถึง
การใช้น โยบายกระตุ้ น เศรษฐกิจ ของ นายกรัฐ มนตรี ชิน โชะ
อาเบะ ที่ป ระสบความส าเร็ จ ซึ่ง ถ้ าเศรษฐกิจ ญี่ ปุ่น มีทิศ ทาง
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สถานการณ์ราคาน้ามัน
บาร์เรลต่อวัน จากปกติสามารถส่งออกได้มากกว่า 1 ล้านบาร์เ รล
ต่อวัน
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 5-9 สิงหาคม 2556

ราคาน้ามันดิบดูไบ ปรับ ตัวลดลงตลอดทัง้ สัป ดาห์หลัง
แหล่ง ผลิต น้ามันดิบ Buzzard ในทะเลเหนือกลับ มาดาเนินการ
ผลิตอีกครัง้ จากทีไ่ ด้บิดซ่อมบารุงเป็ นเวลา 5 วัน อีกทังส
้ านักงาน
สารสนเทศด้านพลัง งานสหรัฐฯ (EIA) มีก ารรายงานว่ าเมื่อ
สัปดาห์ทผี่ ่านมาปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ เพิม่ ขึ้นมา
อยู่ที่ 7.56 ล้านบาร์เ รลต่ อวัน ซึ่ง ถือเป็ นระดับ ที่สูง ที่สุดตัง้ แต่
เดือนธันวาคม 2532 นอกจากนี้ร าคาน้ ามันยัง ได้ร ับ แรงกดดัน
จากการทีอ่ หิ ร่านออกมาส่งสัญญาณถึง ความต้องการเจรจาที่จ ะ
เจรจากับสหรัฐฯ ในการยุติความขัดแย้ง เรื่องโครงการนิวเคลียร์
ขณะทีน่ กั ลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจปรับ ลด
ขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) เร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม
ราคาน้ามันได้รบั แรงสนับสนุนจากความไม่สงบในลิเบีย ซึ่ง ทาให้
ปริมาณการส่งออกน้ามันของลิเบียลดลงมาอยู่ที่ 425,000
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ที่มา: ไทยออยล์

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 สิงหาคม 2556)
 การขอเจรจาระหว่างอิ หร่านกับสหรัฐฯ เรื่องโครงการนิ วเคลียร์
 สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม, ยอดการผลิ ตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
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