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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 85 ประจาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557







ช่วงวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557

ธปท. เผยผลประกอบการแบงค์พาณิ ชย์ปี 56 กาไร 2.14 แสนล้าน
วาเลนไทน์ มาฆบูชา 57 กร่อยสุดรอบหลายปี
พาณิ ชย์เผยประมูลข้าวผ่าน AFET ราคาแย่กว่าครัง้ ก่อนเหตุมีปริมาณมาก
สรรพากรเปิ ดบริการยื่น-รับชาระภาษีนอกสถานที่ ลันพร้
่ อมคืนภาษีเงินได้
สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพดานหนี้ มีอานาจกู้ยืมไปจนถึงวันที่ 15 มี.ค. 58

 ญี่ปุ่นลงทุนในลาว เพิ่มขึ้น 15%
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2556 ของยูโรโซน ขยายตัว 0.3%
 ส่งออกจีน ม.ค. 57 ขยายตัว 10.6%
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์
ธปท. เผยผลประกอบการแบงค์พ าณิ ชย์ปี 56 ก าไร 2.14
แสนล้าน
รายงานข่ า วจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.)
เปิ ดเผยว่าผลการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2556
มีเสถียรภาพและผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี แม้สินเชื่อจะ
ขยายตัว ชะลอลง แต่ คุ ณภาพสินเชื่อ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้จ ะมี
แนวโน้มด้อยลงบ้าง ขณะทีร่ ะบบธนาคารพาณิชย์มกี ารกันสารอง
และกองทุนอยู่ในระ ดับ สูง เพื่อรองรับ ผลกระทบจากความผัน
ผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยในปี 2556 ธนาคารพาณิชย์มีกาไร
สุทธิ 2.14 แสนล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 4.11 หมื่นล้านบาท
โดยในส่ ว นของสิ น เชื่ อ ของระบบธนาคารพาณิ ช ย์
ขยายตัวร้อยละ 11 จากปี ก่อน ซึ่ง เป็ นอัต ราที่ชะลอลงต่ อเนื่อง
ตามภาวะเศรษฐกิจโดยสินเชื่ออุปโภคบริโภคทีเ่ ป็ นปจั จัยสาคัญที่
ส่งผลให้สนิ เชื่อรวมลดลงมาอยู่ทรี่ ้อยละ 12.9 จากปี ก่อน เป็ นการ
ชะลอลงในเกือบทุกสินเชื่อ ทังสิ
้ นเชื่อรถยนต์หลัง การสิ้นสุดของ
มาตรการคืนภาษีรถยนต์คนั แรก สินเชื่อส่วนบุ คคล และสินเชื่อ
บัตรเครดิตจากความระมัดระวัง ในการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน
และความระมัดระวังของธนาคารพาณิชย์ สาหรับคุณภาพสินเชื่อ
ยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้คุณภาพสินเชื่อจะมีแนวโน้มด้อยลงบ้า ง

โดยสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เ กิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มียอดคงค้างอยู่ที่
2.65 แสนล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1.14 หมื่นล้านบาท ขณะที่
สินเชื่อด้อยคุณภาพ ลดลงเหลือร้อยละ 2.2 ส่วนเอ็นพีแอลสุทธิ
หลัง หักกันสารอง ลดลงเหลือร้อยละ 1 ในส่วนของยอดคงค้าง
สินเชื่อจัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเ ศษ (เอสเอ็ม ) หรือสินเชื่อค้างชาระ
เกิน กว่ า 1-3 เดือ น เพิ่ม เป็ น 2.95 พัน ล้า นบาท จากสิน เชื่อ
อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ โดยสัดส่วนเอสเอ็มต่ อ
สินเชื่อรวมจึงเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 2.4 จากเดิมร้อยละ 2.2 อย่างไร
ก็ดธี นาคารพาณิชย์มกี ารกันสารองเงินเพิม่ ขึน้ อย่างต่ อเนื่อง เพื่อ
รองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ในระยะยาว ส่ง ผลให้
สัด ส่ วนเงิน ส ารองที่มีต่ อ เงิ น สารองพึง กัน เพิ่ม ขึ้น เป็ นร้อ ยละ
168.3% เงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวต่ า
กว่ า สิน เชื่อ ส่ ง ผลให้ส ัด ส่ ว นสิน เชื่อ ต่ อ เงิ น ฝากและเงิ น กู้ยืม
เพิม่ ขึน้ 90.7% จากเดิมที่ 87.9% ขณะทีอ่ ตั ราส่วนเงินกองทุนต่ อ
สินทรัพย์เสีย่ งลดลงมาอยู่ที่ 15.7%
จากผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิช ย์ใ นปี
2556 อาจกล่ าวได้ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยัง คงมีค วาม
เข้มแข็งแม้ในปี 2556 จะมีปจั จัยลบเข้ามากระทบเศรษฐกิจ ไทย
ค่อนข้างมากก็ตาม โดยผลการประกอบการของระบบธนาคาร
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พาณิชย์ทขี่ ยายตัวในระดับทีด่ เี ป็ นผลมาจากรายได้จ ากดอกเบี้ย
และค่า ธรรมเนี ย มที่เ พิ่ม ขึ้น แต่ อย่ า งไรก็ต ามระบบธนาคาร
พาณิ ชย์ใ นระยะต่ อไปยัง คงมีค วามเสี่ย ง ในส่ว นของคุณ ภาพ
สินเชื่อทีแ่ ม้จะยังคงอยู่ในระดับทีด่ ี แต่มแี ต่คุณภาพลดลง โดยหนี้
รายย่อยเริ่มส่ง สัญญาณผิดนัด นอกจากนี้ในส่วนของสินเชื่อรถ
และสินเชื่อบุคคลก็ยงั เป็ นปจั จัยเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่ อระบบ
ธนาคารพาณิชย์ในระยะต่อไปได้

วันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชาในปี นี้จ ะมีเ งินใช้จ่ ายรวม 6,251
ล้านบาท คึกคักน้อยกว่าปี ก่อนหน้านี้ เนื่ องจากประชาชนกัง วล
เกีย่ วกับปญั หาเศรษฐกิจ สินค้าแพง รวมถึงได้ร ับ ผลกระทบจาก
การชุม นุ มทางการเมือง ทาให้ไม่มีค วามเชื่อมั ่นในการใช้จ่ า ย
ทังนี
้ ้เมื่อแยกเป็ นการใช้จ่ายเฉพาะวันวาเลนไทน์มเี ม็ดเงิน 3,361
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 ซึง่ เป็ นการขยายตัวต่ าสุดในรอบ 8
ปี โดยปี นี้คนไทยให้ความสาคัญกับวันวาเลนไทน์มากอยู่ทรี่ ้อยละ
41.9 แต่ซอื้ สินค้าต่ อชิ้นน้อยลง และเลือกฉลองวันแห่ง ความรัก
แบบประหยัด โดยมีค่าใช้จ่ายในการซือ้ ของขวัญให้กบั คู่ร ักเฉลี่ย
อยู่ที่ 996 บาท มีก ลุ่ม วัย รุ่ น ที่ใ ห้ค วามสนใจมากสุ ด สาหรับ
กิจกรรมทีน่ ิยมในวันวาเลนไทน์ ได้แก่ ซือ้ ดอกไม้ ไปกินข้าวนอก
บ้าน เดินห้าง ซือ้ ช็อกโกแลต ไปบ้านแฟน และไปดูหนัง

วาเลนไทน์ มาฆบูชา 57 กร่อยสุดรอบหลายปี
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจ ัย และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้า ไทย เปิ ดเผยผลส ารวจพฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยของ
ประชาชนช่ ว งวัน วาเลนไทน์ แ ละวัน มาฆบู ช า ปี 2557 จาก
ประชาชน 1,200 ตัวอย่างว่า บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วง
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ส่วนวันมาฆบูชาใช้จ่ายรวม 2,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4
ต่ า สุ ด ในรอบ 4 ปี มีค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี่ย คนละ 2,318 บาท โดย
กิจกรรมนิยมไปทาบุ ญตักบาตร ซื้อสัง ฆภัณฑ์ ปล่อยนกปล่อย
ปลา ไปเวียนเทียน และพบว่าปี นี้คนหัน มาทาบุ ญเพิ่มกับ คู่ร ัก

และครอบครัว มากขึ้น เนื่อ งจากตรงกับ วันแห่ง ความรัก และ
บางส่วนยังใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี และ
การเมืองกับสังคมมีปญั หาวุ่นวาย อีกทังคนยั
้
ง เริ่มนาเงินออมมา
ใช้ในการทาบุญเพิม่ เนื่องจากรายได้มไี ม่เพียงพอต่อรายจ่าย
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พาณิ ชย์เผยประมูลข้าวผ่าน AFET ราคาแย่ก ว่าครังก่
้ อน
เหตุมีปริมาณมาก
นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบ ดีกรมการค้าภายใน กล่าว
ภายหลังเปิ ดประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลจากโครงการรับจานา
ข้าวปี 54/55, นาปรังปี 55 และปี 55/56 ผ่านตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย(AFET) ปริมาณ 227,000 ตัน
แบ่ ง เป็ นข้า วขาว5% จ านวน 167,000 ตัน และข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 จ านวน 60,000 ตัน ในวันนี้ว่า มีผู้ป ระกอบการให้
ความสนใจยื่นซองเสนอราคาประมูล 17 ราย ทังนี
้ ้ขา้ วขาว 5% มี
การเสนอราคาส่วนต่ าง (เบสิส) จากราคาตลาดครบทุกกองข้าว
ตัง้ แต่กโิ ลกรัมละ -1.70 บาท ถึง -3.49 บาท ข้าวหอมมะลิเ สนอ
ส่วนต่ างประมาณ 60% ของกองข้าวที่เ ปิ ดขาย หรื อประมาณ
30,000 กว่าตัน เสนอราคาส่วนต่างตัง้ แต่ กโิ ลกรัม -1.72 บาท ถึง
-4.73 บาท โดยราคาครัง้ นี้ไม่ดีเ ท่ารอบที่ผ่ านมา เพราะขณะนี้
รัฐบาลเปิ ดระบายข้าวจานวนมากส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดอ่อน
ตัวลง
อย่างไรก็ตามหลัง จากนี้จ ะเจรจาต่ อรองราคาส่วนต่ าง
ซึ่ง หากขายได้ค รบทุก กองที่เ สนอซื้อ เข้ามาคาดว่ า จะได้เ งิ น
ประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ขายได้ตนั ละ 10,000-12,000
บาท เพื่อนาเงินส่งคืนกระทรวงการคลังให้จ่ายค่าข้าวทีค่ า้ งอยู่กบั
ขาวนา ซึ่ง การเปิ ดขายผ่ าน AFET 4 รอบที่ผ่ านมา สามารถ
อนุ มตั ิขายได้ 186,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และจะ
เปิ ดประมูลข้าวผ่ าน AFET รอบต่ อไปในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้
ปริมาณ 200,000 ตันเป็ นข้าวจากโครงการรับจ านาข้าวเปลือกปี
56/57 ตามความต้องการของภาคเอกชน
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จากสถานการณ์ดงั กล่าวคาดว่ารัฐบาลจะเร่งระบายข้าว
ออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เ งินกลับ มาส่ง คืนกระทรวงการคลัง
เพื่อให้นาไปให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) นาไปจ่ายเงินคืนให้กบั เกษตรกรที่ได้ร ับ ความเดือดร้อน
อยู่ในขณะนี้ต่อไป ซึง่ น่าจะมีส่วนทาให้ความเชื่อมั ่นทีม่ ตี ่ อรัฐบาล
ดีขนึ้ และจะส่งผลให้สถาบันการเงินพิจารณาปล่อยกู้ในโครงการ
รับ จ านาข้าวแก่ร ัฐบาลได้ง่ ายขึ้น เนื่องจากเกิดสภาพคล่องขึ้น
ภายในโครงการ แต่อย่างไรก็ตามในการดาเนินการประมูลในแต่
ละครัง้ นัน้ ควรดาเนินการอย่างโปร่ ง ใส และสอดคล้องกับ ภาวะ
ตลาดข้าวในปจั จุบนั
สรรพากรเปิ ดบริการยืน่ -รับชาระภาษีนอกสถานที ่ ลั ่นพร้อม
คืนภาษีเงินได้
กรมสรรพากรเผยว่า จากการปรับ ลดอัต ราภาษีเ งินได้
บุคคลธรรมดา และมีการขยายขันจากเดิ
้
ม 5 ขันอั
้ ตรา เป็ น 7 ขัน้
อัตรา ทาให้มจี านวนผู้เสียภาษีทไี่ ด้รบั ประโยชน์จ ากการคืนภาษี
มากขึน้ กว่าทุกปี รวมทังในป
้ จั จุบนั กรมสรรพากรได้รบั ผลกระทบ
จากเหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ มทางการเมือ งมีก ารปิ ดล้อ มหน่ ว ยงาน
สรรพากรหลายแห่งทาให้ผู้เ สียภาษีเ กิดความกัง วลใจในการคืน
ั หา สาหรับ การคืนภาษีเ งิน
ภาษีของกรมสรรพากรทีอ่ าจเกิดป ญ
ได้บุคคลธรรมดาในปี นี้ทางกรมฯ ได้วางแผนเตรียมความพร้อม
ไว้ล่วงหน้า โดยมีการปรับ ปรุ ง โปรแกรมระบบงานคืนภาษี การ
อบรมซักซ้อม แนวปฏิบตั ิกบั เจ้าหน้าที่ รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องทังกระบวนงาน
้
และขอเชิญชวนผู้เ สียภาษี
ใช้บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการ ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ ใช้ง่ าย สะดวก และ
รวดเร็ว นอกจากนี้ทางกรมสรรพากรเริ่มเปิ ดให้บ ริการรับ แบบ
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แสดงรายการภาษีเ งิน ได้บุ คคลธรรมดาและรับ ชาระภาษีนอก
สถานที่ เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานครและต่ างจัง หวัด จากข้ อ มูล การยื่น แบบฯ
ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 11
กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้ย่นื แบบฯ ทัง้ หมด จ านวน 1,150,153 ราย
แบ่งเป็ นแบบทีย่ ่นื ทางอินเทอร์เน็ต จานวน 929,678 ราย ยื่นทีส่ า
นัก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขา 215,301 ราย และผ่ าน
ธนาคารกรุ ง ไทย 5,174 ราย มีแบบที่ขอคืน จ านวน 689,042
ราย กรมสรรพากรดาเนินการตรวจสอบและส่งเช็คคืนภาษีให้แล้ว
จานวน 295,147 ราย และเร่งดาเนินการพิจารณาคืนภาษีในส่วน
ทีเ่ หลือโดยเร็วต่อไป
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐทีต่ ้องการอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการยื่น
แสดงภาษี โดยการยื่นแบบทางอินเทอร์เ น็ต นับ เป็ นช่องทางที่
สะดวก รวดเร็ ว ประหยัดเวลา และค่ าใช้จ่ า ยในการเดินทาง

ประกอบกับ สานักงานสรรพากรพื้นที่บ างแห่ง ก็อยู่ใ นเขตการ
ชุมนุ ม จึง ทาให้การเข้า ถึง บริ การทาได้ยากมากขึ้น ซึ่ง มีความ
สอดคล้ อ ง กับ สถิ ติ ก าร ใช้ บ ริ ก าร ที่ ก าร ยื่ น แบ บผ่ านทา ง
อินเทอร์เน็ตมีสดั ส่วนสูงทีส่ ุดถึงร้อยละ 80.83 ในขณะที่การยื่น
ผ่ านสานักงานสรรพากรพื้นที่ และธนาคารกรุ ง ไทยมีสดั ส่วนที่
ร้อยละ 18.72 และ 0.45 ตามลาดับ ในขณะที่การเปิ ดให้บ ริการ
นอกสถานที่นั ้น ก็ ถื อ เป็ นแนวทางที่ดี อีก ทางหนึ่ ง ที่ช่ ว ยให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น แต่ อย่างไรก็ต ามภาครัฐควร
เพิม่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้มากยิ่ง ขึ้นโดยเฉพาะสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์น่าจะเข้าถึง ประชาชนได้มากที่สุด นอกจากนี้
การขยายระยะเวลาในการให้บ ริการยื่น แบบอาจจะยัง มีความ
จ าเป็ นสาหรับ บางพื้นที่ ในขณะที่การคืน ภาษีนนั ้ คงต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้ องและครบถ้วนซึ่ง ต้องสื่อ สารให้ก ับ
ประชาชนให้ละเอียดเกีย่ วกับ เอกสารประกอบเพื่อความรวดเร็ว
ของการคืนเงินภาษีดงั กล่าว

การยื่นแบบแสดงรายการชาระภาษี ปี 2556

80.83

สัดส่วนการยื่นแบบภาษี

0%

20%

40%

18.72

60%

สัดส่วนการยื่นแบบภาษี
80.83

ยื่นทางอิ นเทอร์เน็ต
ยื่นที่สานัก งานสรรพากร

18.72

ผ่านธนาคารกรุงไทย
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ทีม่ า : กรมสรรพากร
หมายเหตุ: ข้อมูลระหว่าง 1 ม.ค. – 11 ก.พ. 57
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การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index สัปดาห์น้ ี เพิม่ ขึ้น 15.38 จุด มูลค่าซื้อ ขายตลอด
สัปดาห์เบาบางต่อเนื อ่ ง 1.02 แสนล้านบาท
SET Index ณ.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ปิ ดที่ร ะดับ
1,311.87 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 15.38 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,296.49 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องหลังจากที่
สัป ดาห์ที่ผ่ านมาค่าดัชนีป รับ ตัวในทิศทางที่เ พิ่มขึ้น 22.21 จุ ด
มูลค่าการซือ้ ขายตลอดทัง้ สัป ดาห์ไม่คึกคักมากนัก โดยมีมูลค่า
การซือ้ ขายทังสิ
้ น้ 101,657.62 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อ
ขายตลอดสัป ดาห์ก่ อนที่มีมูล ค่า การซื้อขาย 133,530.59 ล้า น
บาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-13กุมภาพันธ์ 2557)
บัญชีสถาบันในประเทศ บัญชีบ ริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุน
ทั ่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 10,023.83 2,305.29 และ3,667.08
ล้านบาทตามลาดับ ในขณะที่นักลงทุนต่ างประเทศ ขายสุท ธิ
15,996.21 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้มมี ลู ค่าการ
ซือ้ ขายในภาพรวมค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากในช่วงวันศุกร์ที่ 14
กุมภาพันธ์เป็ นวันหยุดวันมาฆบูชา อีกทัง้ นักลงทุนยัง คงมีความ
กังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยงั คงมีความไม่
แน่ นอนในระดับ สูง และยัง มีการชุมนุ มของกลุ่มต่ อ ต้านรัฐบาล
อย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งมีการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวัง ดี
ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บ่อยครัง้ รวมถึงได้มมี ็อบชาวนาในภาคต่ างๆ
ที่ยงั ไม่ ได้ร ับ เงิน ค่า จ านาข้า วเดินทางเข้ามาประท้วงในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สถานการณ์ดงั กล่าวส่ง ผลให้การลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ภาพรวมในสัปดาห์นี้ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ใน
ส่วนของการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่ างชาติมองว่า
เป็ นการปรับพอร์ทการลงทุนของนักลงทุนต่ างชาติเ ช่นเดียวกับ
ตลาดหุน้ ในตลาดเกิดใหม่ในทุกภูมภิ าคของโลกทีม่ กี ารเทขายหุ้น
ของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

ค่าเงินบาทปรับตัวตามปริมาณการซื้อ ขายของนัก เก็งก าไร
ค่าเงิน คาดสัปดาห์หน้ าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 32.30-32.80
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทในสัป ดาห์นี้ป รับ ตัวแข็ง ค่าขึ้นจากสัป ดาห์
ก่ อ นและเมื่ อเที ย บกับ สัป ดาห์ ก่ อ นหน้ า โดย ณ วัน ที่ 13
กุม ภาพัน ธ์ 2557 ปิ ดที่ร ะดับ 32.56 บาทต่ อ ดอลลาร์ สหรัฐ ฯ
ปรับตัวแข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.80 เมื่อเทียบกับ ปลายสัป ดาห์ก่อนที่
อยู่ทรี่ ะดับ 32.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2557 โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็ง ค่าขึ้น จากปริมาณ
การซือ้ ขายของนักเก็ง กาไรค่าเงินเป็ นหลัก อีกป จั จัยที่ส่ง ผลให้
ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งขึน้ คือการทีส่ หรัฐมีตวั เลขการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรออกมาต่ากว่าทีต่ ลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีแรง
ขายเงินดอลลาร์ อีกปจั จัยคือการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีมติไม่ร ับ คา
ร้องทีข่ อให้การเลือกตัง้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่ านมาเป็ นโมฆะ
และข้อมูลการค้าของจีนในเดือนมกราคมที่แข็ง แกร่ ง กว่าที่คาด
ซึ่ง เป็ นอีก ป จั จัย ที่ส่ง ผลให้ค่ า เงิ น บาทปรับ ตัว แข็ง ค่ า ขึ้น แต่
อย่างไรก็ดปี จั จัยทีย่ งั คงต้องจับ ตามองก็คือการเมืองในประเทศ
และการประกาศตัวเลขอัต ราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ว่า จะออกมาในทิศทางใด และ
ตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ คือ ดัชนีต ลาดที่อยู่อาศัย
ผลสารวจแนวโน้มธุ ร กิจ เดือนกุ มภาพันธ์ 2557 ข้อมูลการเริ่ ม
สร้ า งบ้ า น ดัช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค ดัช นี ร าคาผู้ ผ ลิ ต ดัช นี ชี้ น า
เศรษฐกิจ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมกราคม 2557 ข้อมูลเงินทุน
ไหลเข้า สุ ท ธิ เ ดือ นธั น วาคม 2556 จ านวนผู้ข อรับ สวัส ดิก าร
ว่างงานรายสัป ดาห์ และบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 28-29
มกราคมที่ผ่ า นมา รวมทัง้ ดัช นี PMI เบื้ องต้น ส าหรับ เดือ น
กุมภาพันธ์ 2557 ของหลายๆ ประเทศ ดังนัน้ ศูนย์พ ยากรณ์
เศรษฐกิ จและธุร กิ จคาดการณ์ ว่า ในสัป ดาห์หน้ า (17- 21
กุมภาพันธ์ 2557) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.3032.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

5

Weekly Review
33.0933.10
33.06
33.0233.0233.03
33.01

THB/USD

33.1000

33.00
32.98

32.95

33.0000
32.90 32.91

32.90

32.9000

32.87
32.83

32.82

32.81
32.79
32.77
32.8000
32.71 32.73

32.92
32.88

32.9032.8932.90
32.86

32.89

32.82
32.79 32.7832.80
32.78

32.75

32.68

32.7000

32.56

32.6000

13 ก.พ.57

12 ก.พ.57

11 ก.พ.57

7 ก.พ.57

10 ก.พ.57

6 ก.พ.57

5 ก.พ.57

4 ก.พ.57

3 ก.พ.57

31 ม.ค. 57

30 ม.ค. 57

29 ม.ค. 57

28 ม.ค. 57

27 ม.ค. 57

24 ม.ค. 57

23 ม.ค. 57

22 ม.ค. 57

21 ม.ค. 57

20 ม.ค. 57

17 ม.ค. 57

16 ม.ค. 57

15 ม.ค. 57

14 ม.ค. 57

13 ม.ค. 57

10 ม.ค. 57

9 ม.ค. 57

8 ม.ค. 57

7 ม.ค. 57

6 ม.ค. 57

3 ม.ค. 57

2 ม.ค. 57

27 ธ.ค.56

26 ธ.ค.56

25 ธ.ค.56

24 ธ.ค.56

23 ธ.ค.56

32.5000

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทองคาสัปดาห์น้ ี ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้น 39.60 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มกี ารปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดยราคา
ทองค า ณ.วัน ที่ 14 กุม ภาพัน ธ์ 2557 อยู่ที่ร ะดับ 1,308.90
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นจากราคาทองคาในช่วง
ต้นสัปดาห์ (10 กุมภาพันธ์ 2557) ทีอ่ ยู่ทรี่ ะดับ 1,269.30 เหรียญ
สหรัฐฯต่ อออนซ์ โดยปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 39.60 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ อเนื่องหลัง จากสัป ดาห์ที่ผ่ านมาที่ร าคา

ทองคาปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 17.50 เหรียญสหรัฐฯต่ อออนซ์ โดยการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคาทองคาในสัป ดาห์ที่ผ่ านมา เป็ นผลจาก
ความต้องการทองคามีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตลอดทังสั
้ ปดาห์ กอรป
กับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่ากว่าทีห่ ลายฝ่ายคาดการณ์ ทัง้
ในส่วนของตัวเลขค้าปลีกทีต่ กต่าและยอดผู้เข้ารับ สิทธิป ระโยชน์
คนว่างงานทีน่ ่ากังวล ส่ง ผลให้นักลงทุนหันไปสะสมทองคาเพิ่ม
มากขึน้ และผลักให้ทองคาปิ ดในแดนบวกต่ อเนื่องโดยนักลงทุน
บางส่วนหันเข้าถือครองโลหะมีค่าเพื่อลดความเสีย่ งในระยะนี้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพดานหนี้ มีอ านาจกู้ยืมไปจนถึง
วันที ่ 15 มี.ค. 58
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ทผี่ ่านมา สภาผู้แทนราษฎรผ่าน
ร่ างกฎหมายเพดานหนี้ด้วยคะแนนเสียง 221 ต่ อ 201 เสีย ง
หลังจากนัน้ เพียง 1 วัน วุฒิสภาก็พจิ ารณาเห็นชอบร่ างกฎหมาย
ดัง กล่า ว ด้ว ยคะแนนเสียง 55 เสียง ต่ อ 43 เสีย ง ส่ ง ผลให้
สหรัฐ ฯ มีอานาจในการกู้ยืม ไปอีก 13 เดือน จนถึง วันที่ 15
มีนาคม ของปี หน้า และมีเ พดานหนี้เ พิ่มสูง ขึ้นอยู่ที่ 17.2 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่อยู่ที 16.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึง่ การผ่านร่ างกฎหมายฉบับ นี้ถือเป็ นการผ่ านร่ างที่ป ราศจาก
เงื่อนไขต่างๆ ซึง่ แตกต่างจากครัง้ ก่อนทีต่ ้องแลกด้วยการปรับ ลด

งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลกลางในด้านต่างๆ และผลจากร่าง
กฎหมายดัง กล่าวยัง ส่ง ผลให้ร ัฐบาลไม่ต้ องเสี่ยงกับ การผิดนัด
ชาระหนี้และเสีย่ งกับการปิ ดหน่วยงานราชการเหมือนปี ที่ผ่ านมา
แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องระวังปญั หาหนี้สาธารณะ โดยปี 2556
สหรัฐฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ้ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูง
ถือร้อยละ 101.6 ซึง่ อาจส่งผลต่อวินยั การเงินการคลังในอนาคต
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ปี 56 ญีป่ ุ่ นลงทุนในลาว เพิม่ ขึ้น 15%
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ ไจก้า
เปิ ดเผยถึงเงินลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศลาวปี 2556 แตะระดับ
405.7 ล้านดอลลาร์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับ ปี ก่อน และ
คาดว่าในอีก 2 ปี ข้างหน้าญี่ปุ่นจะกลายเป็ นประเทศที่เ ข้ามา
ลงทุนในลาวสูง เป็ นอันดับ ที่ 4 จากเดิมที่อยู่ในอันดับ ที่ 6 ซึ่ง
สาเหตุในการเพิม่ การลงทุนในลาวเกิดจากปจั จัยหลัก 2ป จั จัยคือ
ต้นทุนแรงงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในประเทศจีน และเหตุน้าท่วมครัง้ ใหญ่
ในประเทศไทย จึง ทาให้ญี่ปุ่นต้องหาฐานการผลิต แห่ง ใหม่ที่มี
ศักยภาพรวมถึง เป็ นแหล่ง ต้นทุ นค่า แรงต่ า อย่ างประเทศลาว
สาหรับประเทศลาวนับตัง้ แต่ปี 2554-2556 มีอตั ราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลีย่ อยู่ทรี่ ้อยละ 8
สาหรับการเข้าไปลงทุนในประเทศลาวของญี่ปุ่นในครัง้
นี้ทาให้ประเทศไทยซึง่ ถือเป็ นประเทศทีญ
่ ี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนเป็ นอันดับ 1 มาเป็ นระยะเวลานาน โดยป จั จุ บ ันมีบ ริษัทที่
ตัง้ อยู่ในประเทศไทยราว 7,000 แห่ง ต้องหามาตรการรวมถึง
แนวทางในการสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั นักลงทุนชาวญี่ปุ่นเพื่อ
ป้องกันการย้ายฐานการลงทุนซึง่ หากไม่สามารถป้ องกันการย้าย
ฐานการผลิตได้ จะส่งผลเสียต่อการจ้างงานภายในประเทศรวมถึง
อัตราการเจริญโตทางเศรษฐกิจทีต่ ้องหยุดชะงักลง

GDP ไตรมาส 4 ปี 2556 ของยูโรโซน ขยายตัว 0.3%
สานักงานสถิติของยุโรป (Eurostat) รายงานว่าผลิต ภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ หรื อ GDP ของยูโ รโซนในไตรมาส
4/2556 ขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.1 ในไตรมาส 3/2556 ถือเป็ นการ
ขยายตัวต่ อ เนื่ อง 3 ไตรมาสติ ด ต่ อ กัน เนื่ องจากได้ร ับ แรง
สนับสนุนจากเศรษฐกิจของ 2 ประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ ในยูโร
โซนอย่างเยอรมนีและฝรั ่งเศส โดย GDP ของเยอรมนีขยายตัว
ร้อยละ 0.4 ขณะที่ GDP ของฝรั ่งเศสขยายตัวร้อยละ 0.3
สาหรับในปี 2556 ถือเป็ นปี ทสี่ าคัญของเศรษฐกิจยูโรโซน
เนื่องจากยูโรโซนสามารถหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยได้
ั หาเศรษฐกิจ
เมื่อ ในไตรมาส 2/2556 หลัง จากประสบกับ ป ญ
ถดถอยยาวนาน 18 เดือน หรือ 6 ไตรมาสติดต่อกัน แต่อย่างไรก็
ตามแม้ว่าเศรษฐกิจ ของยูโรโซนจะเริ่มมีสญ
ั ญาณการฟื้ นตัวที่ดี
ขึ้นแต่ ในภาพรวมนัน้ ถื อว่า เศรษฐกิจ ยัง คงอ่อนแอ เนื่องจาก
ั หาเงิ นฟื ด และการ
เศรษฐกิจ ของยูโ รโซนยัง คงเผชิญกับ ป ญ
ว่างงาน
ทังนี
้ ้จากข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนในช่วงสามไตรมาสที่
ผ่ านมา ทาให้คาดว่า คาดว่า ในปี 2557 เศรษฐกิจ ของยูโรโซน
กาลังจะกลับมาขยายตัวอีกครัง้ ในปี 2557 (หลังจากทีห่ ดตัวอย่าง
ต่อเนื่องนับตัง้ แต่ไตรมาส 4/2554) ซึง่ หากเศรษฐกิจของยูโรโซน
ฟื้นตัวขึน้ จริงนับเป็ นสัญญาณทีด่ ตี ่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
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ส่งออกจีน ม.ค. 57 ขยายตัว 10.6%
สานักงานศุลกากรจีน รายงานว่า การส่ ง ออกของจีนใน
เดือนมกราคม 2557 ขยายตัว ร้อ ยละ 10.6 เมื่อเทีย บกับ ช่ ว ง
เดีย วกัน ของปี ก่ อ น มูล ค่ า การส่ ง ออก 207,130 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.3 ในเดือนธันวาคม 2556 ขณะที่
การน าเข้าขยายตัวร้ อยละ 10.0 จากช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
มูลค่าการนาเข้าทังสิ
้ น้ 175,270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่ง ผลให้ใน
เดือนมกราคม 2557 จีนเกินดุลการค้าอยู่ที่ 31,900 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จาก 25,640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม
2556 นับเป็ นการเกินดุลสูงสูดนับตัง้ แต่ปี 2552
สาหรับมูลค่าการส่งออกของจีนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ เป็ นผลมาจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ทีเ่ ริ่มฟื้นตัว ทังในส่
้ วนของสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป และจากภาพรวมของตัวเลขการส่ง ออกในช่วงที่
ผ่านทาให้คาดว่าในปี 2557 การส่ง ออกของจีนจะมีการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ จากปี 2557
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สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ า มัน ดิ บดูไบในสัปดาห์นี้ ปรับ ตัว เพิ่มขึ้น จาก
สัป ดาห์ที่ผ่ านมาโดยได้ร ับ แรงสนับ สนุ น จากการที่ส านักงาน
สารสนเทศด้า นพลัง งานสหรัฐ ฯ หรือ EIA รายงานปริ ม าณ
น้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ประจ าสัป ดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2557 ปรับตัวลดลง 2.6 ล้านบาร์เรล ประกอบกับเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในลิเ บียที่กลุ่ มผู้ป ระท้วงปิ ดท่อขนส่ง น้ามันดิบ และก๊า ซ
ธรรมชาติจากแหล่งผลิต Wafa และความต้องการใช้น้ามันเพื่อทา

ความร้อนอันเนื่องมาจากอากาศหนาวเย็นมากเป็ นประวัติการณ์
ของสหรัฐฯ
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่าง 10-14 กุมภาพันธ์ 2557
10 Feb
14
Dubai 104.74
($/bbl)
ที่มา: ไทยออยล์

11 Feb 12 Feb 13 Feb
14
14
14
104.78

105.08

-

14
Feb
14
-

Average

104.87

ราคาน้ามันดิบดูไบ
115
108.82
108.88107.98
107.6
108.04 108.85
108.97
107.36
108.75
107.35
108.02
109.06
108.47
106.89
108.26
106.94
106.42
106.47
106.87
107.76
108.37
108.19
108.55
105.11
107.38
108.93
107.21
107.17105.48
107.05
105.7
106.77
107.07
107.66
103.85
106.38106.78
105.46 106.42
105.89
104.16
105.67
102.7
104.44
105.25
105.08
105
104.97
106.19
104.78
104.74
104 104.18
103.54
103.72104.09
102.43
104.49
104.45104.24
104.19
104.03
103.31
105.84
103.74
103.56 103.4
103.55
103.55
103.54
102.05 103.20
103.08
103.08
102.94
102.49
104.11
102.05
101.86

US Dollares per Barrel

110

100
95
90
85

ที่มา: ไทยออยล์

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-20 กุมภาพันธ์ 2557)
 สถานการณ์ การการชุมนุ มของกลุ่ ม กปปส. ที่ ประกาศจะชุมนุ มต่ อเนื่ อง รวมถึ งม็อบชาวนาที่ เข้ ามา
เรียกร้องเงินค่าจานาข้าวกับรัฐบาล
 กระทรวงพาณิ ชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2557
 สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม และยอดการ
ผลิ ตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
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