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เงิ น สกุ ล หลั ก ของโลก?

◈
การค้าทองค�ำ

: ยุ ท ธวิ ธีสู ่ ก ารเป็ น
ประเทศมหาอ� ำ นาจ
ทางเศรษฐกิ จ ของจี น

๒๕๕๕ ปี มั ง กรทอง?
ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทย I ตั ว ชี้ วั ด เศรษฐกิ จ การค้ า
การค้าระหว่างประเทศของไทย I สถานการณ์ราคาสินค้าส�ำคัญ

วารสารรายเดือน
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
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วารสาร สนย. ฉบั บ ที่ 7 ขอต้ อ นรั บ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ซึง่ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการด�ำเนินงาน ให้กบั ผูบ้ ริหาร
ของกระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2555 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ใช้เป็นแนวทางขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยให้มคี วามก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน และให้มภี มู คิ มุ้ กันต่อ
การเปลีย่ นแปลง  เพือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของคนทัง้ ประเทศควบคูก่ นั ไปกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศมหาอ�ำนาจ
ในซีกโลกตะวันตก ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ยังต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงิน
และหนี้สาธารณะ เป็นผลท�ำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว  และเงินเหรียญสหรัฐฯ ในฐานะ
International currency มีค่าลดลง  แต่ขณะเดียวกัน ประเทศมหาอ�ำนาจใหม่ในซีกโลก
ตะวันออกกลับเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก  โดยเฉพาะจีนซึ่งมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่าสองทศวรรษ และ
สามารถแซงหน้าญีป่ นุ่ มาป็นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา  
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการพูดถึงอย่างมากว่า หยวนจะสามารถเป็นเงินสกุลหลักอีกสกุลหนึ่ง
ของโลกได้หรือไม่  คน้ หาค�ำตอบได้ใน วารสาร สนย. ฉบับที่ 7 กับเรือ่ ง “การค้าทองค�ำ : ยุทธวิธี
สูก่ ารเป็นประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจของจีน” และ “หยวน-เงินสกุลหลักของโลก?”
นอกจากนี้ วารสาร สนย. ฉบับที่ 7 ยังคงน�ำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตัวชีว้ ดั
เศรษฐกิจการค้าทีส่ ำ� คัญ  สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ  และสถานการณ์ราคาสินค้า
ที่ส�ำคัญ  เช่น  สินค้าเกษตร  ทองค�ำ  น�้ำมัน อีกเช่นเคย และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อแนะน�ำและค�ำติชมต่าง ๆ จากผู้อ่านทุกท่าน
บรรณาธิการ

Getting Around with TPSO
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การค้าไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก”
เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานการศึ ก ษา วิ จั ย โดยใช้ แ บบจ� ำ ลองเศรษฐกิ จ มหภาค ซึ่ ง จั ด ท� ำ
โดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในงานมีการน�ำเสนอบทความ 2 เรื่อง
ได้แก่ การคาดการณ์ภาวะการค้าไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
ในระดับทีแ่ ตกต่างกันตามแต่ละสินค้าซึง่ มีสดั ส่วนตลาดส่งออกต่างกัน และการด�ำเนินนโยบาย
การค้าภายในประเทศภายใต้วกิ ฤตเศรษฐกิจโลก ซึง่ แสดงให้เห็นว่านโยบายการดูแลราคา
สินค้าของกระทรวงพาณิชย์ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้มีการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น   
ในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อเรือ่ ง “เศรษฐกิจไทยภายใต้วกิ ฤตเศรษฐกิจโลก”
โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย
รศ.ดร. ภาณุพงศ์ นิธปิ ระภา คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ดร.ธนิ ต โสรั ต น์
รองประธานสภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย และ ดร.ยรรยง
ไทยเจริญ หัวหน้านักยุทธศาสตร์
อาวุโส กลุม่ งานยุทธศาสตร์องค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Special Talk

รมว.คนใหม่
เร่ง ผลั กดั น การด� ำ เนิ นงานของ
กระทรวงพาณิ ช ย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์  ได้มอบนโยบายการด�ำเนินงาน
ให้แก่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ดังนี้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ASEAN Economic Community (AEC)
ให้ความส�ำคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ASEAN Economic Community (AEC) โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งส่วนของราชการเอง และพ่อค้านักธุรกิจ ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเน้น
การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในด้านต่างๆรวมถึงผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ให้กบั นักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ SMEs และประชาชน
ทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

เป็นมิตรกับนักธุรกิจ เชื่อมโยงภารกิจกับหน่วยงานอื่นๆ
ผลักดันบทบาทกระทรวงพาณิชย์ ให้ความเป็นมิตรกับนักธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไทย ให้มีสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล และสามารถขยายตลาดไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ควรมีบทบาทในการช่วยอ�ำนวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจในด้านต่างๆ  รวมถึงมีบทบาทในการบูรณาการการด�ำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ โดยเชื่อมโยงการด�ำเนินงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆที่มีภารกิจเชื่อมโยง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้น  
ศูนย์ข้อมูลการค้า
สนับสนุนการมีศูนย์ข้อมูลทางการค้าที่ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยบูรณาการข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเผยแพร่ให้นักธุรกิจสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนการด�ำเนินธุรกิจ

Value Creation
ยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า ( Value Creation Economy) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการ
สร้างเรื่องให้กับตัวสินค้า เช่นสินค้า OTOP เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า รวมถึงสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่
ควบคู่ไปกับการสร้างความได้เปรียบจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้สร้างมูลค่าให้กับสินค้า

ท�ำงานเชิงรุก
การท�ำงานของส�ำนักงานการค้าในต่างประเทศ ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องบูรณาการการท�ำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตและ
ตัวแทนของกระทรวงต่างๆ และท�ำงานเชิงรุก ในรูปแบบ One Stop Service ทัง้ ในเรือ่ งการตลาด การใช้สทิ ธิประโยชน์ทางการค้า
ต่างๆ ปัญหาอุปสรรคทางการค้า ควบคู่กับการส่งเสริมให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย

วารสาร สนย.
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Special Report

การค้
า
ทองค�
ำ
: ยุ ท ธวิ ธีสู ่ ก ารเป็ น ประเทศมหาอ� ำ นาจทางเศรษฐกิ จ ของจีน
ลีนา พงษ์พฤกษา
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ราคาทองค�ำในตลาดโลกสูงขึ้นถึงเกือบ 6 เท่าตัว  โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ ราคาทองพุ่งสูงขึ้นถึงเกือบ
2 เท่าตัว  เนือ่ งจากผลผลิตทองค�ำของโลกมีปริมาณต�ำ่ กว่าความต้องการของตลาด  โดยปัจจุบนั การผลิตทองค�ำของโลกมีปริมาณเฉลีย่ เพียง 2,4002,500 ตันต่อปี ในขณะที่ ความต้องการทองค�ำของตลาดโลก มีปริมาณ 3,812.2 ตัน (ปี 2010)     
ราคาทองค�ำที่สูงขึ้นตามล�ำดับ นอกจากจะสร้างก�ำไรอย่างมหาศาลให้กับนักลงทุน การค้าทองค�ำในตลาดโลกยังเป็นสัญญาณ
ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของโลก และเป็นยุทธวิธีของประเทศจีน เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
ที่แท้จริง ในอนาคตอันใกล้นี้
1. ความต้องการซื้อทองค�ำเพื่อการลงทุนในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก
ราคาทองค�ำในตลาดโลก ปี 1997-2011
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา การซือ้ ทองค�ำเพือ่ การลงทุน มีปริมาณเพิม่ ขึน้ กว่า
3.5 เท่าตัว จาก 379 ตัน ในปี 2000 เพิม่ ขึน้ เป็น 1,752.6 ตันในปี 2010 ในขณะที่
ความต้องการทองค�ำในตลาดโลกโดยรวมในช่วงเวลาเดียวกัน มีปริมาณเพิม่ ขึน้ จาก
2,888 ตันเป็น 3,812.2 ตัน (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.2) ท�ำให้การซือ้ ทองค�ำเพือ่ การลงทุน
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.6 เป็นร้อยละ46.0 ของปริมาณความต้องการ
ทองค�ำในตลาดโลก     
ประเทศในซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะจีนและอินเดีย มีความต้องการซือ้
ทองค�ำเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก ท�ำให้มีความต้องการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 52
ของความต้องการซื้อทองค�ำในตลาดโลกในปี 2010 เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัว
และประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม
สูงขึน้ มาก ตลาดหลักทรัพย์มคี วามผันผวน และปัญหาวิกฤติหนีส้ าธารณะทีเ่ กิดขึน้
ในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ท�ำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในตลาดทุน
และตลาดการเงินของโลก รวมถึงความไม่มั่นใจในค่าของเงินตราสกุลหลัก  ที่ใช้เป็นสื่อกลางของการค้าระหว่างประเทศ จึงหันมาลงทุนซื้อทองค�ำ
เพื่อการเก็งก�ำไรและลงทุนในระยะยาว    
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2011 ความต้องการซือ้ ทองค�ำเพือ่ การลงทุน  เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 29   ส่งผลให้ราคาทองค�ำ
ในตลาดโลกสูงขึ้นเป็น 1,700 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์   ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 13 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2010 ร้อยละ 39
2. ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ มีบทบาทส�ำคัญต่อความต้องการซื้อและ
ราคาทองค�ำในตลาดโลก
จากเดิมในช่วงปี 1989-2007   ที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ
เป็นผู้ขายทองค�ำสุทธิรวมกันปีละ 400-500 ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้แถลงในปี
2008 ว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรป ร่วมมือกันกดราคาและควบคุมการซือ้ ขายทองค�ำ
ในตลาดโลก โดยร่วมกับ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และ IMF จัดท�ำความตกลง Washington
Agreement on Gold (WAG) ในเดือนกันยายน 1999 จ�ำกัดปริมาณการขาย
ทองค�ำของประเทศสมาชิกไม่เกิน ปีละ 500 ตัน และไม่เกิน 2,000 ตันในช่วง
เวลา 10 ปีของอายุความตกลง (ปี 2009 มีการขยายเวลาความตกลงต่อไปอีก 5 ปี
และจ�ำกัดปริมาณการขายไม่เกินปีละ 400 ตัน) เพื่อให้เงินตราของสหรัฐอเมริกา
และยุโรปยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นทุนส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศของ
ประเทศต่างๆ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาต่อมา  ธนาคารกลางของประเทศต่างๆได้ปรับ
บทบาทมาเป็นผูซ้ อื้ ทองค�ำ  เพือ่ เก็บเป็นทุนส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะ จีนและรัสเซีย  ซึ่งในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมามีปริมาณทองค�ำที่ส�ำรอง
เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว  
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การถือทองค�ำเป็นทุนส�ำรองของประเทศต่างๆ

3. จีนมีบทบาทในตลาดทองค�ำของโลกเพิ่มขึ้น
จี น เป็ น ประเทศที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ท องค� ำ เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด
ถึงกว่าเท่าตัว จาก 207.0 ตันในปี 2000 เป็น 579.5 ตันในปี 2010 ในขณะที่
อินเดียมีความต้องการใช้ทองค�ำเพิม่ ขึน้ จาก 855.2 ตันเป็น 963.1 ตัน และ
สหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ทองค�ำลดลง จาก 387.4 ตัน เป็น 233.3 ตัน
ตามล�ำดับ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มปริมาณผลผลิตทองค�ำขึ้น
เกือบเท่าตัว ท�ำให้กลายเป็นประเทศผูผ้ ลิตทองค�ำรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกตัง้ แต่ปี
2007 โดยในปี 2010 จีนผลิตทองค�ำได้ 340.9 ตัน ในขณะทีค่ วามต้องการใช้
ทองค�ำภายในประเทศมีปริมาณ 579.5 ตัน ท�ำให้มีการน�ำเข้าทองค�ำ
จากต่างประเทศกว่า  200 ตันในปี 2010  และคาดว่า ในปี 2011 จีนมีความต้องการใช้ทองค�ำถึง 750 ตัน  โดยจะน�ำเข้าทองค�ำประมาณ 350 ตัน
(เพิม่ ขึน้ จากปริมาณน�ำเข้าเฉลีย่ ปีละ 91 ตันระหว่างปี 2003-2008) ทัง้ นี้ World Gold Council ได้ประมาณการว่า จีนจะเป็นประเทศทีม่ คี วามต้องการใช้
ทองค�ำรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก(แซงหน้าอินเดีย)ภายในปี 2011 นี้ และในทศวรรษหน้า ความต้องการใช้ทองค�ำของจีนจะเพิม่ ขึน้ จากปัจจุบนั ถึงกว่าเท่าตัว   
จีนมีเป้าหมายเพิ่มการถือทองค�ำเป็นทุนส�ำรองของประเทศ ด้วยการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการซื้อขายทองค�ำ  และกระตุ้น
ให้มีการน�ำเข้าทองค�ำ ด้วยการจัดตั้ง Shanghai Gold Exchange ตั้งแต่ ปี 2002 โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของจีนและ
ต่างประเทศ สามารถซือ้ ขายและน�ำเข้าทองค�ำได้ตงั้ แต่กลางปี 2010 รวมทัง้ กระตุน้ ให้ประชาชนซือ้ ทองค�ำเพือ่ การลงทุน  โดยเริม่ ติดตัง้ ตูข้ ายทองค�ำ
อัตโนมัติ เพือ่ บริการขายทองค�ำแก่ประชาชนตัง้ แต่กลางปี 2011  และยังด�ำเนินนโยบายให้หน่วยงานภายใต้การก�ำกับของรัฐ ทีไ่ ม่ใช่ธนาคารกลาง
ซื้อทองค�ำเพื่อเก็บเข้าเป็นทุนส�ำรอง  
การด�ำเนินมาตรการต่างๆ ท�ำให้จีนมีทองค�ำเก็บเป็นทุนส�ำรองเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 3 เท่าตัว จาก 394 ตันในปี 2000  เป็น  1,054.1 ตัน
ในปี 2010 และความต้องการซื้อทองค�ำของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก โดยในปี 2011 ความต้องการซื้อทองค�ำของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ในขณะที่
ความต้องการซื้อทองค�ำของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7     
แม้ว่าช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  จีนจะมีทองค�ำเก็บส�ำรองเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว  แต่ทองค�ำที่จีนถืออยู่ยังคงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.7
ของทุนส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศของจีนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอัตราที่ต�่ำมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา  
เยอรมนี อิตาลี และฝรั่งเศส  ซึ่งถือทองค�ำคิดเป็นร้อยละ 74.7  71.7  71.4  และ 66.1 ของทุนส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศของตน  
ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่า จีนจะขยายการผลิตและการน�ำเข้าทองค�ำเพิ่มขึ้น อันจะท�ำให้มีการโอนทองค�ำอีกอย่างน้อย 2,000 ตัน
เข้าเป็นทุนส�ำรองเงินตราของจีนในอีก 2-3 ปีขา้ งหน้า และคาดว่าในปี 2013 ปริมาณทองค�ำทีเ่ อกชนและธนาคารกลางของจีนถือรวมกันจะมีจำ� นวน
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน  
4. การค้าทองค�ำในตลาดโลกกับการเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของจีน
จีนก�ำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดการค้าทองค�ำของโลก ด้วยการขยายช่องทางการค้า
และเพิม่ ปริมาณการซือ้ ขายทองค�ำเข้าเป็นทุนส�ำรองของประเทศ เพือ่ ให้มอี ทิ ธิพลในการควบคุมตลาดและ
ก�ำหนดราคาซือ้ ขายทองค�ำของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ อันเป็นยุทธวิธหี นึง่ ทีส่ นับสนุนเงินหยวนให้เป็นเงิน
ตราสกุลหลักของโลก และเพิ่มบทบาทของจีนในการเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างแท้จริง
นอกจากนี้  จีนได้จัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าทองค�ำ ( Pan Asia Gold Exchange : PAGE ) ที่นครคุณ
หมิง ในปี 2011  ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญ ที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดค้าทองค�ำของโลก โดย PAGE
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรของจีน(Agricultural Bank of China)  และมีแผน
จะขยายเครือข่าย 24,000 แห่งทั่วประเทศจีน   เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนจีนสามารถซื้อขาย
ทองค�ำผ่านระบบ online และเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถซื้อขายทองค�ำล่วงหน้าใน  
PAGE  ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของจีน  จะร่วมกันก�ำหนดราคาซื้อ
ขายทองค�ำประจ�ำวันเป็นเงินหยวน  ทุกเช้าเวลา 08.00 น. อันเป็นช่วงเวลาก่อนการเปิดท�ำการประจ�ำวัน
ของตลาดซื้อขายล่วงหน้าทองค�ำที่ลอนดอน และนิวยอร์ก  ซึ่งเป็นตลาดหลักที่ก�ำหนดทองค�ำในตลาดโลกเป็นเงินเหรียญสหรัฐมาโดยตลอด

การทีจ่ นี เพิม่ บทบาทในตลาดการค้าทองค�ำของโลก ด้วยการขยายการผลิตและการซือ้ ทองค�ำเป็นทุนส�ำรองของประเทศ และ
อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายทองค�ำเพิ่มขึ้น รวมทั้ง เปิดตลาดซื้อขายล่วงหน้าทองค�ำ
(PAGE) และก�ำหนดราคาซื้อขายทองค�ำเป็นเงินหยวน นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดการค้าทองค�ำของโลก
แล้ว ยังเป็นเกมรุกที่จีนใช้ในการผลักดันให้เงินหยวนเป็นเงินตราสกุลหลักของโลก โดยมีเงื่อนไขว่าจีนจะต้องมีการปรับกฎเกณฑ์
และเปิดตลาดการเงินให้เสรีมากขึ้น ซึ่งจีนก�ำลังพยายามด�ำเนินการอย่างระมัดระวังในขณะนี้ เพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจการค้าที่แท้จริงของโลก

วารสาร สนย.
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หยวน สกุลเงินหลักของโลก?
อกนิษฐ์ รอดประเสริฐ

จากการทีส่ หรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงิน ทัง้ วิกฤตซับไพรม์ และวิกฤตหนีส้ าธารณะในช่วงทีท่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เศรษฐกิจ
ของสหรัฐตกต�่ำลง ค่าเงินเหรียญสหรัฐลดต�่ำลงตามล�ำดับ ท�ำให้มีนักวิชาการหลายฝ่ายให้ความเห็นว่า สถานะของเงินเหรียญสหรัฐฯ ในฐานะ
International currency นั้นย�่ำแย่ลง ประเทศต่างๆที่ถือเงินส�ำรองระหว่างประเทศเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ต่างได้รับผลกระทบจากการที่
เงินเหรียญอ่อนค่าลง ในขณะที่จีนผงาดขึ้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐฯแซงหน้าญี่ปุ่น โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีทผี่ า่ นมา จีนเปลีย่ นสถานะจากประเทศก�ำลังพัฒนาเป็นประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก การส่งออก
มีมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่อง และเกินดุลการค้ากับประเทศต่างๆหลายประเทศในโลก นอกจากนั้น จีนยังถือเงินส�ำรองระหว่างประเทศมากกว่า 1.4
ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการพูดถึงอย่างมากว่า หยวนจะสามารถเป็นเงินสกุลหลักอีกสกุลหนึ่งของโลกได้หรือไม่

Internationalization of currency
คือ การทีจ่ ะท�ำให้เงินสกุลใดสกุลหนึง่ ใช้อย่าง
กว้างขวางนอกประเทศ เพื่อใช้ในการด�ำเนินการช�ำระ
ค่าสินค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โอกาสทีจ่ ะเป็น  
Internationalization  currency ขึน้ อยูก่ บั Demand
ที่ประเทศอื่นๆมีต่อเงินสกุลนั้นๆและสามารถที่จะแลก
เปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวเสรี (Free convertibility)
ปัจจุบัน เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็น reserve currency ที่
ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด โดยมีการประมาณว่า 2 ใน
3 ของเงินตราต่างประเทศที่ทั่วโลกถือกันอยู่นี้เป็นเงิน
เหรียญสหรัฐฯ
องค์ประกอบการเป็น International Currency
ต้องเป็น Settlement Currency คือจะต้องมีการ
ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช�ำระค่าสินค้าและบริการ
เป็น Investment Currency คือจะต้องมีความ
ต้องการที่จะถือหยวนในทางการลงทุน สามารถมีการ
เคลื่อนย้ายเข้าและออกของเงินทุนระหว่างประเทศได้
อย่างเสรี
เป็น Reserve Currency ซึง่ จีนยังมีความไม่ยดื หยุน่
ในเรื่องกฎระเบียบการค้าและการลงทุน ยังจ�ำกัดการ
เข้าไหลและออก การถือสินทรัพย์ของชาวต่างชาติ
อยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ารัฐบาลจีนจะมี
แผนการอย่างไรในการให้ประเทศมีเงินหยวนก้าวไปสู่
การเป็น reserve currency
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การทีจ่ นี ถือเงินเหรียญและพันธบัตรของสหรัฐฯเป็นเงินทุนส�ำรองจ�ำนวนมาก   
ท�ำให้จีนมีแนวคิดว่าควรจะกระจายความเสี่ยง (diversification) เปลี่ยนการลงทุนจาก
ระยะสั้นเป็นระยะยาวมากขึ้น
ดังนั้นจีนจึงมีการลงทุนใน Commodities โดยเฉพาะน�้ำมัน จีนได้มีการท�ำ
สัญญากับรัสเซียและบราซิล ให้เงินกู้และให้ส่งมอบน�้ำมันให้ในระยะยาว นอกจากนี้ จีน
มีการสต๊อกน�้ำมันไว้ภายใต้ Strategic Petroleum Reserves (SPR) จีนมีแหล่งน�้ำมัน
ณ ขณะนี้ 12 แหล่ง มีมูลค่า 12 ล้านตัน มีค่าเทียบเท่า 30 วัน โดยตั้งเป้าที่จะให้มีส�ำรอง
น�้ำมันจ�ำนวน 100 วัน ภายในปี 2020
นอกจากการลงทุนใน Commodities จีนได้มีการเพิ่มส�ำรองทองค�ำจาก
394 ตันในปี 2000 เป็น 1,054 เมตริกตันในปี 2010 โดยขณะนี้จีนเป็นประเทศผู้ผลิต
ทองค�ำรายใหญ่ที่สุดของโลก และถือทองค�ำมากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก นอกจากนี้
จีนยังมีแผนการที่จะซื้อ อลูมิเนียมจ�ำนวน 1 ล้านตัน ทองแดง 400,000 ตัน เหล็ก
400,000 ตันเข้ามาในทุนส�ำรองด้วย นอกจากการลงทุนใน Commodities จีนจะลงทุน
ในพันธบัตรมีมูลค่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ออกโดย IMF ซึ่งพันธบัตรจะอยู่ในรูป
สิทธิถอนเงินพิเศษ (Special Drawing Right: SDRs) ซึง่ เป็นเงินทุนส�ำรองประเภททีส่ ำ� คัญ
อีกประเภทหนึ่งที่จีนก�ำหนดให้มีในทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
จีน
ญี่ปุ่น
เยอรมัน
ฝรั่งเศส

ปี
2007 2008 2009 2010
14 14.30 14.05 14.59
3.49 4.52 4.99 5.93
4.38 4.88 5.03 5.46
3.32 3.62 3.30 3.28
2.58 2.83 2.62 2.56

อัตราการขยายตัว GDP ต่อปี
(2007-2010)
07/08 08/09 09/10
2.14 -1.75 3.84
29.51 10.40 18.84
11.42 3.07 8.55
9.04 -8.84 -0.61
9.69 -7.42 -2.29

การด�ำเนินตามแผนการของจีนในการให้หยวนเป็น international currency

สิ่งที่จีนต้องมีการปฎิรูปเพื่อด�ำเนินการให้หยวนเป็น Reserve Currency
จากเดิมที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง (Centrally Plan ) ก็จะต้องมีการ privatization คือแปรรูป
ให้เอกชนเข้ามาด�ำเนินการมากขึ้น และมีลักษณะตลาดที่เป็น Market economy
พัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการกู้ยืมของภาคเอกชนมีแหล่งเงินกู้หลากหลายยิ่งขึ้น ตลาดเงิน
และตลาดทุนต้องไปด้วยกัน มีการลดข้อจ�ำกัดของนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ให้มีการเปิดเสรี
มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการลงทุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเงินได้โดยเสรี
ให้มอี ตั ราแลกเปลีย่ นทีม่ คี วามยืดหยุน่ มากขึน้ โดยให้เป็นระบบอัตราแลกเปลีย่ นลอยตัว ทีถ่ กู ก�ำหนดโดย
ตลาด (Floating Exchange Rate)
เปลี่ยนนโยบายที่ไม่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากนักเป็นการให้ความส�ำคัญกับการพึ่งพาอุปสงค์
ในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออก ซึ่งเดิมเป็นหลักในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ให้เศรษฐกิจจีน
ให้ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกและขึ้นกับอุปสงค์ในประเทศอย่างแท้จริง
ยกเลิกข้อจ�ำกัดทางด้านการไหลเข้าและออกของเงินทุน ยกเว้น มาตราการดูแลเรื่องความมั่นคงก็คงไว้
ปรับปรุงกฎระเบียบสถาบันการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับตลาดการเงิน และพัฒนาการด�ำเนิน
นโยบาย การเงินที่เป็นอิสระของธนาคารกลางจีนไม่ต้องขึ้นกับรัฐบาลมากนัก

การที่เหรียญสหรัฐฯจะได้รับผลกระทบจากการที่หยวนจะเป็นเงินสกุลหลักอีกสกุลหนึ่งนั้น ในระยะสั้นและระยะกลางคงไม่มีปัญหา
เพราะยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนานในการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในจีนเอง และการท�ำให้หยวนเป็นที่ยอมรับในการค้าระหว่าง
ประเทศ และมีความต้องการที่จะถือหรือลงทุนในหยวน แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับสหรัฐฯเองการที่จะด�ำรงความเป็นหนึ่ง และการที่เหรียญยังเป็น
ทีต่ อ้ งการอยูเ่ สมอของคนทัว่ ไป ก็เป็นสิง่ ทีส่ หรัฐฯต้องก�ำหนดนโยบายในการรักษาสถานะดังกล่าวไว้ให้ดที สี่ ดุ เพราะสักวันหนึง่ เมือ่ จีนมีความพร้อม
ก็อาจเป็นไปได้ที่เงินหยวนจะเป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญของเงินเหรียญสหรัฐฯต่อไปในอนาคต

วารสาร สนย.
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Economic Highlight
เศรษฐกิจของไทย ในเดือนธันวาคม 2554 หดตัว
ลงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
มหาอุทกภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554  และภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ  
ในเอเชีย โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 3.81 เมื่อ
เทียบกับปีกอ่ นหน้า ซึง่ อยูใ่ นช่วงทีก่ ระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้
โดยคาดการณ์ เ งิ น เฟ้ อ ทั้ ง ปี 2554 อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 3.2-3.8
ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2554 คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 1.5 (สศช. พ.ย.54)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ในประเทศเดื อ นธั น วาคม
2554  อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับสูงอยู่ที่ร้อยละ 3.53 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ณ สิน้ เดือนพศจิกายน 2554 อยูท่ รี่ ะดับ 40.5 สะท้อนว่าสถานะหนี้
สาธารณะของไทยมีความมั่นคงและยังต�่ำกว่ากรอบความมั่นคง
ทางการคลังที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนด้านเสถียรภาพ
ภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน โดยทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 อยู่ในระดับสูงที่ 175.1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ภาคอุปทาน ในเดือนธันวาคม 2554 ไม่ว่าจะเป็น
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม รวมทั้งการท่องเที่ยวหดตัวลดลง
โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรรายได้เกษตรกรทีแ่ ท้จริง  และจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศ  เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น ลดลง
ร้อยละ -4.3, -4.3 และ-2.5 ตามล�ำดับ ส่วน ดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8   เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออ�ำนวยต่อการผลิต นอกจากนี้ปัญหาอุทกภัยที่ได้คลี่คลาย
และได้รับการฟื้นฟู  เป็นผลท�ำให้ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม
เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 93.7  จากระดับ 87.5 ในเดือนก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนธันวาคม 2554 หดตัว
ลงเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะน�้ำท่วมในหลาย
พื้นที่เศรษฐกิจที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนได้จากปริมาณ
จ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ ปริมาณจ�ำหน่ายและรถจักรยานยนต์ ทีห่ ดตัว
ต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยหดตัวลงร้อยละ –28.1 และ -21.7
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที่ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค ขยายเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 9.8
และ 16.7 ตามล�ำดับ
การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนธันวาคม 2554 หดตัว
ลงต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมาในอัตราทีช่ ะลอตัว โดยยอดจ�ำหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) หดตัวร้อยละ –46.9
ส่วนปริมาณการน�ำเข้าสินค้าทุน ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์  
และยอดขายปูนซีเมนต์ ขายตัวเพิ่มขึ้น ที่ร้อยละ 13.0, 4.3 และ
6.3 ตามล�ำดับ   
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส่านักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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Price Indices

ตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 113.21 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
สูงขึน้ ร้อยละ 3.38 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าทีร่ อ้ ยละ 3.53 เนือ่ งจากภาวะ
เศรษฐกิจกับเข้าสูภ่ าวะปกติหลังจากเกิดภาวะอุทกภัย และสินค้าทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
ครองชีพหลายชนิดราคาชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ ส�ำหรับสินค้าที่มีราคา
สูงขึน้ ได้แก่  สนิ ค้าประเภทเนือ้ สัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์นำ  
�้ ผักสด  ผลไม้สด และอาหาร
ส�ำเร็จรูป และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 2554) ลดลงร้อยละ 0.39
ส�ำหรับปี 2555 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้ออยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.3 3.8 ภายใต้สมมติฐาน ราคาน�้ำมันดิบดูไบ 95-115 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
อัตราแลกเปลีย่ น 29-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และรัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระ
ค่ารองชีพต่อไป
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุม่ อาหารสดและพลังงาน)
เดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 107.26  เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
สูงขึ้นร้อยละ 2.75 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 2554) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.26  
ดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 138.8 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
สูงขึน้ ร้อยละ 3.6 จากการสูงขึน้ ของหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง โดยเฉพาะราคา
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ   หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบ  และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากป่า ปลาและสัตว์น�้ำ  และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
(ธันวาคม 2554) สูงขึ้นร้อยละ 0.6  
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 123.1 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
สูงขึ้นร้อยละ 4.6 จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต เช่ น คอนกรี ต บล็ อ กก่ อ ผนั ง -ก่ อ ผนั ง มวลเบา หมวด
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น อิฐมอญ ทราย และหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบในการก่อสร้างส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นหลังการเกิด
อุทกภัย และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 2554) ไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนธันวาคม 2554 (เบื้องต้น) มีค่า 21.4 ชะลอตัวลงจากเดือน
ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.5 ซึ่งค่าดัชนียังต�่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจาก
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็นพื้นที่การเกษตรและนิคมอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ

ที่มา : ส่านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

วารสาร สนย.
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International Trade Focus
การส่งออก
การส่งออกเดือนธันวาคม 2554 มีมลู ค่า 17,016 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกอ่ น โดยการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ยังขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.7 โดยเฉพาะ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
และอาหาร ส่วนข้าว ลดลงเล็กน้อยทั้งปริมาณ และมูลค่า  ส่วนสินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวลดลงร้อยละ 10.2 เนื่องจากภาวะอุทกภัย
น�้ำท่วม  ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่  จีน  ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และมาเลเซีย
การส่ ง ออกทั้ ง ปี 2554 (มกราคม – ธั น วาคม) มี มู ล ค่ า
228,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 17.2 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ
37.0 สินค้าที่ยังคงขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว  ยางพารา  มันส�ำปะหลัง
อาหาร และน�ำ้ ตาล เป็นต้น  สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ขยายตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 8.7  ตลาดส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ จีน (+27.6%) ญีปนุ่ (+17.9%)
สหรัฐอเมริกา (+8.2%) ฮ่องกง (+25.5%)  และมาเลเซีย (+17.3%)

การค้าระหว่างประเทศของไทย :

ธันวาคม 2554

การน�ำเข้า
การน�ำเข้าเดือนธันวาคม 2554 มีมูลค่า 19,146 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.1 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดย
มีการน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ ทุกหมวด แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวิตเซอร์แลนด์ และมาเลเซีย
การน�ำเข้าทั้งปี 2554 (มกราคม–ธันวาคม) มีมูลค่า 228,491 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ   เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 ทุน (+20.0%) วัตถุดิบ/
กึ่งส�ำเร็จรูป (+25.8%) อุปโภคบริโภค (+20.6%) ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ (+11.6%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
ญี่ปุ่น (+11.4%) จีน (+26.2%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+64.7%)
สหรัฐอเมริกา (+25.3%)  และมาเลเซีย (+14.9%)  
ดุลการค้า
เดือนธันวาคม 2554 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 2,130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ส่วนทั้งปี 2554 ไทยยังคงเกินดุลการค้ารวม 334 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนธันวาคม 2554 อยู่ที่
126.8 (ปี 2550=100) สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.4 จากการสูงขึน้ ของหมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.8 แร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 8.9 ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 3.8 ร้อยละ 1.3
ตามล�ำดับ ส่วนดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2553 สูงขึ้นร้อยละ 5.6
ราคาสินค้าน�ำเข้า ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนธันวาคม 2554 อยู่ที่ 132.2 (ปี 2550=100) สูงขึ้นร้อยละ 7.0  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 22.9 ทุน ร้อยละ 1.4 วัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ร้อยละ 4.9  อุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ
4.3  และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 3.1 ส่วนดัชนีราคาน�ำเข้าของประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปี 2553 สูงขึ้นร้อยละ 10.1    
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Commodities & Fx
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนมกราคมแกว่งตัวเป็นวงแคบ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 24,767 บาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.48 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ทัง้ นี้ ได้รบั ปัจจัยบวกจากการแข็งค่า
ของเงินยูโรหลังประเทศในยูโรโซนส่วนใหญ่ อาทิ ฝรัง่ เศส และสเปน ประสบความส�ำเร็จ
ในการประมูลขายพันธบัตรด้วยอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ประกอบกับธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด)  ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่ำใกล้ร้อยละ 0 ไปจนถึงปี 2557 ซึ่ง
การใช้มาตรการผ่อนคลายนี้อาจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ และท�ำให้ทองค�ำกลายเป็น
แหล่งลงทุนทีป่ ลอดภัยของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งอาจ
จะมีการชะลอตัวในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากแรงขายท�ำก�ำไรและจะปรับฐาน
ก่อนปรับตัวสูงขึ้นในระยะต่อไป
ราคาน�้ำมัน
ในเดือนมกราคมราคาน�้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ย
อยู่ที่ 100.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 98.53
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล สาเหตุจากความกังวลต่ออุปทานน�้ำมันดิบ เนื่องจากอิหร่าน
ขูจ่ ะหยุดการส่งออกน�ำ้ มันดิบให้แก่สหภาพยุโรป และปิดช่องแคบฮอร์มซุ ซึง่ เป็นเส้นทาง
ขนส่งน�้ำมันสายหลักของโลกหลังสหภาพยุโรปออกมาตรการคว�่ำบาตรการน�ำเข้าน�้ำมัน
ดิบจากอิหร่าน นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศจะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายระดับต�่ำไปจนถึงปี 2557 ส่งผลให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง และหนุน
ราคาน�้ำมันดิบให้สูงขึ้น ส�ำหรับเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าราคาจะยังคงอยู่ในระดับสูง
และใกล้เคียงกับเดือนมกราคม โดยปัจจัยหลักยังมาจากการตอบโต้ระหว่างอิหร่านและ
สหภาพยุโรป
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ า เงิ น บาทในเดื อ นมกราคมเคลื่ อ นไหว
ในกรอบแคบ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 31.58 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
อ่อนค่าลงจาก 31.21 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในเดือน
ก่อนหน้า  สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชีย
และเงินยูโร ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้
ในยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึน้
ในช่วงปลายเดือนมกราคม ท่ามกลางแรงขายเงิน
เหรียญสหรัฐฯ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศ
คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต�่ำใกล้ร้อยละ 0 ไปจนถึง
ปี 2557  
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาข้าวขาว 5 % (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม 2555 อยู่ที่ 1,543.95 บาท/100 กิโลกรัม
และ 2,918.16 บาท/100 กิโลกรัม ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเดือนนี้มีวันหยุดท�ำการในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และช่วงเทศกาลตรุษจีน
ส่งผลให้การซื้อขายค่อนข้างชะลอตัว ประกอบกับไม่มีค�ำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากต่างประเทศ จึงท�ำให้ราคาข้าวปรับลดลง ส�ำหรับราคาในเดือนหน้า
คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณข้าวในสต๊อกทั้งที่อยู่ในมือของรัฐบาล โรงสี และผู้ส่งออกมีเหลืออยู่ไม่มากนัก อาจท�ำให้ความต้องการซื้อ
ข้าวเก็บในสต๊อกเพิ่มขึ้น
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาเดือนมกราคม 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ
100.52 บาท และ 115.10 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนทีแ่ ล้ว เนือ่ งจากผลผลิตยางออกสูต่ ลาดน้อยลง เพราะภาคใต้ของไทยยังคงมีฝน
ตกหนัก ประกอบกับได้รับแรงหนุนจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจ�ำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้รับซื้อยาง และ
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับต�่ำเป็นพิเศษต่อไปจนถึงปี 2557 ส�ำหรับราคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีแผนเดินหน้ามาตรการแทรกแซงราคายางในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้
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ณ ห้อง Theater ชั้น 4 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

งานสัมมมนาวิ
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่
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ว
ก
ิ
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โลก”
วันที่ 18 มกราคม 2555
วันที่ 18 มกราคม 2555
ณ ห้อง Theater ชั้น 4 สานักงานปลัณดกระทรวงพาณิ
ย์
ห้อ ง Theater ชัช้นย์ 4กระทรวงพาณิ
ส�ำนักงานปลัดชกระทรวงพาณิ
ชย์ กระทรวงพาณิ ช ย์

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (สนย.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “การค้าไทยภายใต้วกิ ฤตเศรษฐกิจโลก” เพือ่ เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจยั โดยใช้แบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค โดยมีการนาเสนอบทความ 2 เรื่อง
ได้แก่ การคาดการณ์ภาวะการค้าไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกของไทยในระดับที่แตกต่างกันตามแต่ละสินค้าซึ่งมีสัดส่วนตลาดส่งออกต่างกัน และการดาเนินนโยบายการค้าภายในประเทศภายใต้วิกฤต
เศรษฐกิจโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้มกี ารบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น
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