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Weekly Review 

 

 
ทุนส ำรอง ธปท. วูบต  ำสุดรอบ 3 ปี เหตุแทรกแซงบำทลด
ผลกระทบธุรกิจ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายงานฐานเงินและ
เงินส ารองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 
1.688 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5.4157 ล้านล้านบาท 
ลดลง 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5.440 หมื่นล้าน
บาท ถือเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 3 ปีนับจากวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2553 ซึ่งค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนประมาณ 32 บาทต่อหนึ่ง
เหรียญสหรัฐ โดยเมื่อเทียบกับวันที่ 23 สิงหาคมเงินส ารอง
ระหว่างประเทศอยู่ที่ระดับ 1.705 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 5.4495 ล้านล้านบาท และลดลงจากวันที่ 16 สิงหาคม 
ซึ่งเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ที่ระดับ 1.720 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 5.382 ล้านล้านบาท ซึ่งทุนส ารองได้ลดลง
ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม อยู่ที่ระดับ 1.722 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 5.377 ล้านล้านบาท 
          การลดลงของทุนส ารองระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปล่อยสภาพคล่องดอลลาร์
สหรัฐเข้าสู่ตลาด เพื่อดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว

จากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดพันธบัตรจากความกังวลในการลดมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งแม้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะปล่อยให้ค่าเงินบาทเคล่ือนไหวตามกลไกตลาด
มากขึ้น แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยยังจ าเป็นต้องเข้าดูแลบ้างเพื่อไม่ให้เงินบาทเคล่ือนไหวอ่อน
ค่าผันผวนเร็วเกินไปและมีระดับใกล้เคียงกับสกุลเงินในภูมิภาค 
อย่างไรก็ดีเงินทุนส ารองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของไทยค่อนข้างมีความแข็งแกร่งสามารถรองรับ
สถานการณ์ความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศได้เป็นอย่าง
ดี  
พำณิชย์เร่งระบำยข้ำวสต๊อก คำดสิ้นปีส่งเงินคืนคลังตำม
เป้ำ 2 แสนล้ำน 
 นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวง
พาณิชย์จะเร่งระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในอีก 
2 สัปดาห์ข้างหน้า จะเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกอีกปริมาณ 2-3 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ทุนส ารอง ธปท. วูบต  าสุดรอบ 3 ปี เหตแุทรกแซงบาทลดผลกระทบธุรกิจ 

 พาณิชย์เร่งระบายข้าวสต๊อก คาดสิ้นปีส่งเงินคืนคลังตามเป้า 2 แสนล้าน 

 จ่ายช่วยค่าปุ๋ยยางพาราอีกเท่าตัว กนย. พลิกเพิ มเงินไร่ละ 2,520 บาท 

 คลังเล็งลดภาษีน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยหวังกระตุ้นท่องเที ยว หนุนไทยเป็นช็อปป้ิงพาราไดซ์ 

 GDP ญี ปุ่น ไตรมาส 2 เพิ มขึ้น 3.8% ขยายตัวต่อเนื อง 3 ไตรมาส 

 ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลง 31,000 ราย 

 Moody’s ปรับเพิ มมุมมองระบบธนาคารในเยอรมนี 

 จีนคาดปีน้ีจีดีพีโตตามเป้าหมายที  ร้อยละ 7.5 พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 

 
 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที  9-13 กันยายน 2556 ปีที  2 ฉบับที  63 ประจ าวันที  16 กันยายน 2556 



 

2 
 

Weekly Review 

แสนตันให้กับเอกชนภายในประเทศ จะมีทั้งข้าวขาวและข้าวหอม
มะลิ  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการให้กรมการค้าต่างประเทศไป
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล เพื่อให้
ภาคเอกชนเข้าร่วมประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งอาจจะปรับในเรื่องของการประมูลที่ไม่ต้องยกคลัง หรือการ
รับประกันคุณภาพข้าว ที่จะต้องดูว่าท าได้หรือไม่ นอกจากนี้ยัง
เห็นว่าการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลจนถึงขณะนี้กระทรวง
พาณิชย์สามารถส่งเงินจากการระบายข้าวให้กับกระทรวงการคลัง
ได้แล้วประมาณ 1.5 แสนล้านบาท และคาดว่าจนถึงส้ินปี จะ
สามารถส่งเงินคืนได้ตามแผน 2 แสนล้านบาทอย่างแน่นอน และ
เชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยปี 2556 จะสามารถส่งออกได้ไม่ต่ ากว่า 
7-8 ล้านตัน โดยตั้งแต่มกราคมถึงปัจจุบันสามารถส่งออกข้าว
แล้วกว่า 4 ล้านกว่าตัน 
 ซึ่งหากการด าเนินการสามารถด าเนินการได้อย่างเป็น

รูปธรรม น่าจะท าให้การส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วาง

ไว้ ประกอบกับข้อมูลของการระบายข้าวให้กับเอกชนต่างประเทศ

โดยตรงและการระบายผ่านรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ก็มีความคืบหน้ามาก

ขึ้น ซึ่งล่าสุดได้ขายข้าวให้จีน 1.2 ล้านตัน อิหร่าน 2.5 แสนตัน 

ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไม่ใช่บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) โดยจีนจะ

มีการรับมอบข้าวบางส่วนภายในปีนี้ เช่นเดียวกับอิหร่านที่จะรับ

มอบข้าวในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ นอกจากนี้อิรักจะเดินทางมายัง

ไทยเพื่อเจรจาซื้อขายข้าวกับไทยต่อไป อย่างไรก็ตามการหา

ตลาดใหม่ๆ เพื่อการส่งออกข้าว ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วย

ผลักดันให้ไทยกลับไปทวงบัลลังค์แชมป์ส่งออกข้าวโลกได้ใน

ระยะต่อไป 

จ่ำยช่วยค่ำปุ๋ยยำงพำรำอีกเท่ำตัว กนย. พลิกเพิ มเงินไร่ละ 
2,520 บำท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มี
มติให้เพิ่มเงินช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวน
ยางเป็น 2,520 บาท/ไร่ จากเดิม 1,260 บาท/ไร่ คาดใช้
งบประมาณในวงเงิน 21,248.95 ล้านบาท เร่ิม 1 กันยายน 2556 
-31 มีนาคม 2557 รวม 7 เดือน และที่ประชุม ครม. มีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง

ธรรมชาติ (กนย.) ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตส าหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือดังกล่าว

หากคิดเป็นเงินที่เกษตรกรจะได้รับนั้นประมาณ 12 บาทต่อ

กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวจากเดิมที่หากจ่ายเป็นเงินช่วย

ด้านปัจจัยการผลิต 1,260 บาท/ไร่ คิดเป็นเงิน 6 บาทต่อกิโลกรัม 

ซึ่งหากเมื่อรวมกับราคายางปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 78 บาท จะได้

ราคาประมาณ 90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นส่ิงที่เกษตรกรส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจมากขึ้น และก็เห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็น

การแก้ปัญหาที่ได้ประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง อย่างไรตามใน

อนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งส่งเสริมหรือพัฒนาให้เกิด

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นสูงขึ้นในประเทศเพื่อลด

ผลกระทบจากความผันผวนของราคายางพาราแปรรูปขั้นต้นให้

น้อยลง 

คลังเล็งลดภำษีน ำเข้ำสินค้ำฟุ่มเฟือยหวังกระตุ้นท่องเที ยว 
หนุนไทยเป็นช็อปปิ้งพำรำไดซ์ 

ปลัดกระทรวงการคลังเผยว่า ภายใน 1-2 เดือนนี้จะมี
การปรับลดภาษีน าเข้า สินค้าฟุ่ม เฟือย (นาฬิกา น้ าหอม 
เครื่องส าอาง กระเป๋าหรู เส้ือผ้าแบรนด์เนม) เพื่อให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย (ช็อปปิ้งพาราไดซ)์ ขณะนี้ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าควรจะลดภาษีสินค้าตัว
ใ ดและลดลง ในอั ต ร า เท่ า ใ ดบ้ า ง  ร วมถึ ง กา รหารื อกั บ
ผู้ประกอบการในประเทศถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ผลิตสินค้า
ประเภทดังกล่าว อาทิกลุ่มเส้ือผ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผู้ประกอบการ
จ านวนมาก ก่อนสรุปเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีแต่จะให้ทันกับ
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยการปรับลดนี้จะเทียบเคียงกับแหล่ง   
ช็อปปิ้งส าคัญอย่างสิงคโปร์และฮ่องกงซึ่งมีจัดเก็บภาษีในอัตรา
ร้อยละ 0% ขณะที่ไทยอยู่ที่ร้อยละ 30เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว
ต่างชาติให้มาเที่ยวไทยมากขึ้น และคนไทยบางกลุ่มหันมาซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมในไทยมากขึ้น โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะลดภาษี
ลงให้เหลือเฉล่ียร้อยละ 5 เท่ากับนาฬิกา และจากข้อมูลทางสถิติ
พบว่ากลุ่มสินค้าดังกล่าวสัดส่วนการน าเข้าประมาณร้อยละ 
49.41 ในการจัดเก็บภาษีมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 73.93 โดย
ภาษีน าเข้าที่ลดลงจะได้ภาษีอื่นมาทดแทน อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ภาษีนิติบุคคล จากอุสาหกรรมต่อเนื่องที่ได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย
ในอัตราที่สูงขึ้น แม้จะเป็นการลดภาษีถาวรแต่จะไม่ด าเนินการให้
เป็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมากจนต้องท าให้ขาด
ดุลการค้า ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า
กระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณานโยบายดังกล่าวแต่การปรับลด
ภาษีน าเข้าจะปรับลดเป็นบางรายการสินค้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อผู้ผลิตในประเทศ เช่น กลุ่มสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในประเทศ 
นอกจากนี้ในปัจจุบันมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าในไทยอยู่ แ ล้วอาจจะไม่
จ าเป็นต้องท าอะไรเพิ่มเติมมากนัก 
 ส าหรับภาคเอกชนมีความคิดเห็นต่างกันไป กล่าวคือ
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน ผู้ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ผลิตเครื่องส าอาง เสนอให้
ภาครัฐทบทวนนโยบายลดภาษีน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย เนื่องจาก
จะส่งผลให้ราคาสินค้าจะไม่แตกต่างกันมากนักดังนั้นสินค้า
ต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในประเทศ และกระทบผู้ประกอบการ 
เพราะไทยมีทั้งผู้ผลิตทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยในบางอุตสาหกรรมอาจจะ
รุนแรงถึงขั้นต้องปิดกิจการ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายค่าแรง 300 บาทมาแล้ว ซึ่งต่างจากสิงคโปร์และฮ่องกงที่
เป็นเมืองการค้าไม่มีโรงงานผลิตส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าทั้งหมด 
แต่เห็นว่าภาครัฐควรขยายร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) แทน
การลดภาษีน าเข้า โดยรัฐบาลอาจจะให้สัมปทานร้านค้าปลอด
ภาษีเพิ่มเติมจากปัจจุบัน ซึ่งมาเลเซียเองก็เคยใช้มาตรการ
ดังกล่าวมา 2 ปี แต่ก็ไม่ได้ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นมาก
นัก ส่วนกลุ่มที่เห็นด้วย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการนาฬิกาหรู
เน่ืองจากปัจจุบันอัตราภาษีน าเข้าก็ต่ าอยู่แล้วการลดเหลือร้อยละ 
0 อาจจะจูงใจผู้บริโภคได้เล็กน้อยเพราะราคาใหม่และราคาเดิม
อาจจะไม่แตกต่างกันชัดเจน อีกทั้งการจัดโปรโมชั่นลดราคา
สินค้ายังดึงดูดลูกค้าได้มากกว่านี้ และกลุ่มที่รอดูความชัดเจนของ
นโยบาย ได้แก่ กลุ่มผู้น าเข้าและผลิตเส้ือผ้าเส้ือผ้าแบรนด์เนม
จากต่างประเทศ ผู้ประกอบด้านเครื่องประดับ เห็นว่ามาตรการ
ดังกล่าวช่วยกระตุ้นการบริโภคของคนไทยและนักท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ลดลง ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะ

ได้ประโยชน์มากแค่ไหนจะต้องพิจารณาจากแหล่งก าเนิดสินค้า
ด้วย หากน าเข้าสินค้าจากยุโรป หรือสหรัฐที่จัดเก็บภาษีร้อยละ 
30 ย่อมได้ประโยชน์ ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการอาจจะชะลอการ
น าเข้าเพราะเป็นสินค้าแฟชั่นมีฤดูการขาย ส่วนราคาสินค้าจะ
ปรับลดหรือขายในราคาเท่าเดิมต้องดูความชัดเจนของนโยบาย
อีกครั้ง 
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้าน
มุมมองของภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการกระตุ้น
เศรษฐกิจประเทศผ่านมาตรการทางภาษี ซึ่งภาครัฐใช้นั้นเห็นว่า
นโยบายดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศจากการบริโภคของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะมีรายได้
จากอากรขาเข้าลดลงแต่ก็จะสามารถสร้างรายได้จากภาษีด้าน
การบริโภคอื่นๆ อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีด้านรายได้อื่นๆ อาทิ 
ภาษีนิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ากลุ่มสินค้าที่น าเข้า
บางรายการนั้นผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตอยู่เป็น
จ านวนมากภาครัฐเองจึงจ าเป็นต้องประเมินผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบายนี้ก่อนเพื่อคัดเลือกสินค้าที่มีผลกระทบน้อยที่สุด 
ในขณะผู้ประกอบการเองโดยส่วนใหญ่มีความกังวลต่อนโยบาย
ดังกล่าว เนื่องจากค่านิยมในการบริโภคทั้งของคนไทยและ
ต่างชาติเองยังยึดติดกับแบรนด์ชั้นน า ดังนั้นภาษีอากรขาเข้าจึง
เปรียบเสมือนตัวช่วยของผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าดังกล่าว
ให้สามารถแข่งขันกับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศได้ หากภาษี
น าเข้าลดลงราคาสินค้าที่ใกล้เคียงกันย่อมส่งผลให้ความโน้มเอียง
ในการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมมีมากขึ้น ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าว
นั้นมาเลเซียเองซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะเศรษฐกิจ
ใกล้เคียงกับไทยก็เคยใช้มาแล้วแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ประกอบกับพื้นฐานของไทยเป็นประเทศผู้ผลิตที่มี
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงกันเป็นระบบต่างจากสิงคโปร์และฮ่องกงที่
เป็นประเทศของตัวแทนจ าหน่าย เพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐใช้
นโยบายดังกล่าวก็ยังถือว่ามีความเส่ียงที่จะเกิดผลกระทบในเชิง
ลบมากกว่า ซึ่งอาจจะไม่มีความคุ้มค่าเท่ากับมาตรการเดิมที่ให้
นักท่องเที่ยวไปขอคืนภาษีได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร
พิจารณาให้หลากหลายมิติเพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าแบรนด์
ไทยได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด 
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อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าและสถิติการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย 

สินค้า อัตราภาษีน าเข้า 
สัดส่วนการ
น าเข้า 

สัดส่วนอากร
ขาเข้า 

มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการขยายตัว (%) 
2555 2555  

(ม.ค.-ก.ค.) 
2556  

(ม.ค.-ก.ค.) 
2555 2556  

(ม.ค.-ก.ค.) 

 

30% 49.41% 73.93% 

20,927.48 11,506.86 14,629.05 25.26 27.13 

 

6,925.48 3,899.69 4,260.96 37.83 9.54 

 

17,010.79 9,434.97 10,380.03 22.55 10.02 

 

6,790.55 4,022.20 4,670.32 -22.22 16.11 

 

5% 25.71% 6.98% 11,399.93 5,859.61 6,777.69 24.47 15.67 

อื นๆ (ไวน์ และสุราต่างประเทศ, 
กลุ่มดอกไม้กลุ่ม, ผลไม้บางชนิด, 
กลุ่มเครื องประดับที ท าด้วยคริสตัล

, แอปเปิล และอื นๆ) 

(60%/54%/40%/2
0%/10%) 

24.89% 19.10% 

     

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ รวมรวมข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 

 
 

 

SET Index เพิ มขึ้น 64.83 จุด ซื้อขำยหนำแน่นเกือบ 2.5  

แสนล้ำน 

 SET Index ณ.วันที่ 13 กันยายน 2556 ปิดที่ระดับ 
1,401.08 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 64.83 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,336.25 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองหลังจากที่
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 41.95 จุด 
มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ค่อนข้างหนาแน่นโดยอยู่ที่ระดับ 
245,988.26 เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มี
มูลค่าการซื้อขาย 172,396.28 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขาย
สะสม (วันที่ 1-13 กันยายน 2556) บัญชีสถาบันในประเทศ บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 7,811.02 
2,445.22 และ10,966.14ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ ขายสุทธิ 21,222.39 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุที่ตลาด
หลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้กลับมามีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
นักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ไทยเพิ่มมากขึ้น ภายหลังที่ในช่วงก่อนหน้ามีการเคล่ือนย้าย
เงินทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นจ านวนมาก อันเป็นผล
มาจากการที่นักลงทุนเริ่มรับข่าวการปรับลดมาตรการการลด
วงเงินตามมาตรการ QE ลงแล้ว หากธนาคารกลางสหรัฐมีการ
ปรับลดวงเงินในกรอบที่ตลาดคาดการณ์ในการประชุมธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์หน้าคาดว่าสถานการณ์ด้านการ
ลงทุนในตลาดจะไม่ผันผวนมากนัก  

ค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 1.74% ที ระดับ 31.82 คำดสัปดำห์หน้ำ
ค่ำเงินบำทแข็งค่ำต่อเนื องในช่วง 31.30 - 32.30 บำทต่อ
ดอลลำร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้เคล่ือนไหวขึ้นลงและอ่อนค่าลง
ช่วงปลายสัปดาห์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 13 
กันยายน 2556 ปิดที่ระดับ 31.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.74 เมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่
อยู่ที่ระดับ 32.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 6 กันยายน 

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
 

 

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=XtHgDAyq0g1heM:&imgrefurl=http://www.shineon.in.th/10-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C/&docid=7gvDSjp38IPmtM&imgurl=http://www.shineon.in.th/wp-content/uploads/2012/06/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C1.jpg&w=410&h=310&ei=Jd4yUsDIBtCtrAfdwoD4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=395&vpy=269&dur=1250&hovh=195&hovw=258&tx=155&ty=148&page=3&tbnh=136&tbnw=180&start=54&ndsp=32&ved=1t:429,r:57,s:0,i:259
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=3Jsfl3D7ZnbUgM:&imgrefurl=http://berrybeautythai.blogspot.com/2012/01/blog-post_09.html&docid=NvUnIx1ewzXOvM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-JbBIyJ7psao/TwrLNFHOJdI/AAAAAAAAAKA/LjUa5Yt1D6Q/s200/sakid_S_G_0.out.JPG&w=450&h=355&ei=ON8yUss2h4utB5SUgagB&zoom=1&iact=hc&vpx=270&vpy=297&dur=1188&hovh=199&hovw=253&tx=164&ty=133&page=2&tbnh=145&tbnw=198&start=23&ndsp=28&ved=1t:429,r:25,s:0,i:159
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=ThmFEq8WgaTkuM:&imgrefurl=http://www.weloveshopping.com/template/e1/showproduct.php?pid=17587752&shopid=139587&docid=7a0sL_4gL8oRaM&imgurl=https://up4hpw.bay.livefilestore.com/y1pkvKxjY1u2uM4YrEj9ga5fY4BfecICDehtIIxamk790diWJ06pWLXptxZsdzNFDsPB6NyD492M6zhvh7ndft1Eng-vOCkwMM3/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_SPC059P1_1.jpg?psid=1&w=536&h=800&ei=_t8yUpj4PMKqrAfbn4GgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=946&vpy=33&dur=1484&hovh=274&hovw=184&tx=122&ty=166&page=1&tbnh=147&tbnw=98&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:5,s:0,i:98
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2556 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในสัปดาห์
นี้คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ออกมา
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งมีความผ่อนคลายจากสถานการณ์
ซีเรียมากขึ้น ผนวกกับนักลงทุนหันกลับมาท าก าไรกับตราสารหนี้
ระยะส้ันในตลาดเกิดใหม่ รวมถึงการท าก าไรจากค่าเงินใน
ภูมิภาคเอเชียรอบใหม่ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ค่าเงิน
บาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ส าหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามี
ปัจจัยที่ควรติดตามเพราะจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเงินบาท
คือ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์ว่าจะมี
มาตรการอย่างไรในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศไทยควร
เฝ้าดูว่าการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างประเทศในรอบนี้จะอยู่ใน
ประเทศไทยได้นานแค่ไหน เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในระยะนี้ยัง
ไม่มีสัญญาณใดบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในระยะนี้ จึงแสดงให้
เห็นว่านักลงทุนอาจเข้ามาเพื่อหาผลก าไรเพียงระยะส้ันเท่านั้นซึ่ง
จะส่งผลให้ค่าเงินบาทผันผวนอย่างรุนแรงและรวดเร็วใน
ระยะเวลาดังกล่าว ดังน้ันศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

คาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (16 – 20 กันยายน 2556 ) ค่าเงิน
บาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 31.30 - 32.30 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ 
 อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ค่าเงินบาทมีความผันผวน
ค่อนข้างมากเกิดจากการที่นักลงทุนมองว่าสถานการณ์ในซีเรีย
เริ่มผ่อนคลาย และค่าเงินรวมทั้งตลาดตราสารมีมูลค่าที่ต่ ากว่าที่
ควรจะเป็นจึงหันกลับมาช้อนซื้อ ซึ่งเป็นการเข้ามาของนักลงทุน
ในระยะส้ันเป็นส่วนใหญ่จนส่งผลให้ค่าเงินในตลาดเอเชียปรับตัว
แข็งค่าอย่างรวดเร็วหลังจากที่ปรับตัวอ่อนค่าลงในสัปดาห์ก่อน 
ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีมาตรการในการดูแลเงินทุน
ไหลเข้าไหลออกให้ผู้ประกอบการทั้งภาคการส่งออกและน าเข้า
สามารถน าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานที่
เ กี่ ย วข้ องกับการค้ า ระหว่ า งประ เทศควรให้ คว ามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการรายเล็กในการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดจากการ
ไหลเข้าไหลออกของเงินทุนต่างประเทศระยะส้ันได้ 

 
 

ที มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รำคำทองค ำสปัดำห์น้ีปรับตัวลดลง 73.80 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 13 กันยายน 2556 อยู่ที่ระดับ 1,314.20 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์   
(9 กันยายน 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,388.0 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 
โดยปรับตัวลดลง 73.80 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลง

ต่อเนื่องหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าราคาทองค าปรับตัวลดลง 
22.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ เหตุสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ซีเรียน่าจะมีทางออกในทางที่ดีขึ้น 
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GDP ญี ปุ่น ไตรมำส 2 เพิ มขึ้น 3.8% ขยำยตัวต่อเนื อง 3 
ไตรมำส 

ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ปีนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.8 ซึ่งเป็นการขยายตัวมากกว่าการประเมินในครั้งก่อนหน้าที่

ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 ซึ่งการขยายตัวในครั้งนี้เป็นการ

ขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน  

ส าหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในไตรมาสนี้ 

เกิดจากการปรับตัวของการบริโภคภายในประเทศซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และภาคการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.0 และการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5  ซึ่งตัวเลขที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เหล่าน้ีล้วนเป็นอานิสงค์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ "อาเบะโน

มิคส์" ที่ท าให้ผู้บริโภคภายในประเทศเกิดความเชื่อมั่นตลอดจน

ท าให้ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้น 

และจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น การด าเนินมาตรการ

ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ในปี 2015 

มีแนวโน้มความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ญี่ปุ่นได้เป็น

เจ้าภาพโอลิมปิกและพาราลิมปิก ในปี 2020 ยิ่งเป็นการกระตุ้น

การใช้จ่ายของภาครัฐในด้านระบบสาธารณูปโภค ส่งผลให้

ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น 

ยอดผู้ขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนสหรัฐฯ ลดลง 31,000 รำย 

ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ปรับตัวลดลง 
31,000 ราย อยู่ที่ 292,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุดนับตั้งแต่ปี 
2549 ซึ่งตัวเลขยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในครั้งนี้สวนทางกับ
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 330,000 
ราย ส าหรับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการที่ดีขึ้นในครั้งนี้อาจมีส่วนใน
การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ว่าจะลดขนาด
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมวันที่ 17-18 

กันยายนนี้ ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐฯย้ าเสมอว่าจะ
ยกเลิกหรือลดขนาดมาตรการดังกล่าวเมื่อมีข้อมูลบ่งชี้ว่ า
ตลาดแรงงานภาคอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของสหรัฐฯ มีทิศทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากประเด็นการลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) แล้วยังมีปัจจัยที่ควรติดตามคือการด าเนินการ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการใช้อาวุธชีวภาพของประเทศซีเรียว่า
จะมีทางออกอย่างไรสามารถตกลงกันโดยใช้สันติวิธีได้หรือไม่ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก 

Moody’s ปรับเพิ มมุมมองระบบธนำคำรในเยอรมนี 

สถาบันจัดอันดับความน่า เชื่ อถือระหว่างประเทศ 
Moody’s ประกาศปรับเพิ่มแนวโน้มภาคธนาคารของเยอรมนีมา
อยู่ที่ระดับมีเสถียรภาพ จากเดิมที่อยู่ในเชิงลบมาตั้งแต่เดือน
เมษายน 2551 โดย Moody’s ให้เหตุผลว่าการปรับเพิ่มแนวโน้ม
ในครั้งนี้เป็นผลมาจากภาคธนาคารของเยอรมนีมีการขาดทุน
ลดลง และมีการพัฒนาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งการ
ปรับแนวโน้มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาคธนาคารของเยอรมนี
สามารถรับมือกับผลกระทบได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 เศรษฐกิจ
เยอรมนีมีการขยายตัวร้อยละ 0.7 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
แรกที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1  

จีนคำดปี น้ีจีดีพี โตตำมเป้ำหมำยที  ร้อยละ 7.5 พร้อม
เดินหน้ำปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 

นายหล่ี เคอะเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนแถลงต่อที่ประชุม
เศรษฐกิจกิจโลก หรือ World Economic Forum ว่ารัฐบาลจีนจะ
เดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ระบบการเงิน พร้อมกล่าวว่าขณะนี้จีนอยู่ในช่วงเวลาที่ส าคัญซึ่ง
หากไม่มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้ว จีนจะไม่สามารถท าให้
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างยั่งยืน แม้ว่า

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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เศรษฐกิจจีนจะเผชิญกับภาวะชะลอตัวในช่วงครึ่งปีแรก แต่
ภาพรวมของทิศทางเศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม โดย
สัญญาณการฟื้นตัวได้สะท้อนมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น
ในเดือนสิงหาคม 2556 ดังจะเห็นได้จาก 

 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือ
เป็นการปรับขึ้นมากที่ สุดในรอบ 17 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2555 

 ยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นการ
ขยายตัวมากที่สุดในปีนี้ 

 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20.3 ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้ 

 การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากปี
ก่อน ขณะที่การน าเข้าขยายตัวร้อยละ 7.0 
ส่งผลให้เกินดุลการค้า 28,610 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งสูงสุดในรอบแปดเดือนแรกของปีนี้ 
ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาจีนเกินดุล
การค้า 154,200 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 28.0 

 ภาคธนาคารของจีนมีการปล่อยสินเชื่อใหม่คิด
เป็นมูลค่า 711,300 ล้านหยวน ซึ่งมากกว่า
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ 699,900 ล้านหยวน 

 อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ าที่ร้อยละ 2.6 
ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตชะลอลงร้อยละ 1.6 ซึ่งชี้
ชัดว่าเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้น และมีช่องรัฐบาล
จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีความ
จ าเป็น 

 

 

จากข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่า
เศรษฐกิจจีนก าลังเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเริ่มมีการฟื้นตัว
จากอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งท าให้คาดว่า
เศรษฐกิจจีนในปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่
ร้อยละ 7.5 แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังความเส่ียงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี มีความผันผวนตลอดทั้ง

สัปดาห์จากความกังวลต่อสถานการณ์ในซีเรียที่ยังไม่มีบทสรุป
และหลักประกันว่าจะไม่เกิดการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ กับซีเรีย 
ทั้งนี้จากการเจรจาทางการทูตระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับรัฐบาล
ซีเรีย เพื่อให้ซีเรียส่งมอบอาวุธเคมีให้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
นานาชาติ ล่าสุดประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ของซีเรียได้
ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีบารัค โอ
บามา ยังคงพร้อมใช้ก าลังทหารโจมตีซีเรีย ประกอบกับตลาดไม่
มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลลิเบียจะสามารถตกลงกับกลุ่มผู้ประท้วงที่
แหล่งผลิตน้ ามันดิบและท่อส่งน้ ามันดิบได้ ล่าสุดปริมาณการผลิต
น้ ามันของลิเบียลดลงมาอยู่ที่ระดับ 150,000 บาร์เรลต่อวัน และ
ส่งออกเพียงแค่ 80,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งอาจท าให้เกิดภาวะ
อุปทานน้ ามันตึงตัวในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที 9-13 กันยายน 2556 

 9 Sep 
13 

10 
Sep 
13 

11 
Sep 
13 

12 
Sep 
13 

13 
Sep 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

110.54 109.00 108.68 109.03 - 109.31 

ที มา: ไทยออยล 
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ราคาน้ ามันดบิดูไบ 

ที มา: ไทยออยล ์
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ประเด็นที น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้ (16-20 กันยายน 2556) 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื อมั นภาคอุตสาหกรรม ,ยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที  17-18 กันยายน 2556 

 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบ้ีย 

 ผลการตรวจสอบอาวุธเคมีในซีเรีย ซึ งจะเป็นหลักฐานที ชาติตะวันตกจะน าไปใช้เพื อเข้าโจมตีซีเรีย 

  
 ยอดค้าปลีกของจีนเดือน สิงหาคม 

 


