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-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 19 : เดือนธันวาคม 2559 (19 – 23 ธันวาคม 2559)

ผลกระทบของค่าเงินเชคเกลต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากธนาคารกลางของสหรัฐฯ
ความผันผวนของตลาดเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศอิสราเอลเกิดขึ้น
ภายหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Janet Yellen) มีนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25
จากร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 0.75 ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากนับตั้ งแต่เดือนธันวาคม
2015 นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าอาจมีการปรับอัตราดอกกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 3 ครั้ง ในช่วงปี
2017 ซึ่งถือเป็ น สั ญญาณการเพิ่มความเชื่ อมั่นของเศรษฐกิจของสหรัฐ อเมริก า ส าหรับประเทศอิส ราเอล
ภายหลั งธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ดาเนินการดังกล่ าว ส่ งผลให้ อัตรา
แลกเปลี่ยนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารในสกุลเงิน
เชคเกลต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.02 มาอยู่ที่ระดับ
3.841 เชคเกลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเช
คเกลกับยูโรแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 0.61 อยู่ที่ระดับ 4.024 เช
คเกล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ธนาคารแห่งชาติของอิสราเอลได้กาหนดค่าตัวแทน
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเชคเกลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.184 เมื่อเทียบกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของวันที่ผ่านมาในระดับอัตราแลกเปลี่ยน 3.802 เชคเกล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ และกาหนดค่า
ตัวแทนอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเชคเกลต่อยูโร ลดลงร้อยละ 0.176 อยู่ที่ระดับอัตราแลกเปลี่ยน 4.081
เชคเกล ต่อ 1 ยูโร
FXCM ของอิสราเอลให้ข้อมูลว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเชคเกลและดอลลาร์สหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นสูงในระดับ 3.830 เชคเกล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายหลังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ถูกคาดการณ์และประเมินเป็นปัจจัยต้นทุนในตลาด
เรียบร้อยแล้ว และตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของอิ สราเอลได้คาดการณ์ การปรับขึ้นของระดับอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเพิ่มมากขึ้นภายหลังประธานาธิปดี Donald Trump ประกาศใช้นโยบายด้านเศรษฐกิจ
โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้นโยบายการคลังแบบขยาย และมีการใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนาไปสู่ภาวะเงิน
เฟ้อเพิ่มมากขึ้น และธนาคารกลางของสหรัฐฯ ต้องเตรียมรับนโยบายควบคุมด้านนโยบายการเงินมากขึ้นด้วย
Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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ทั้งนี้ เป้าหมายใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเชคเกลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะอยู่ในระดับที่สูง
กว่า 3.84 เชคเกล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ศูนย์สถิติแห่งชาติรัฐอิสราเอล ได้แจ้งข้อมูลเตือนภัยด้าน
การค้าของอิสราเอลว่าลดลงกว่าร้อยละ 15.5 ในมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทไฮเทค และร้อยละ 4.1 ในการ
นาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับ ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐอิสราเอลมีระดับมูลค่าขาดดุลการค้าประมาณ 2.7
พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 0.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การขาดดุลการค้าในสินค้า (ยกเว้นเรือ เครื่องบิน เพชร และพลังงาน) ตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่าน
มา มีมูลค่าประมาณ 28.9 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 7.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขาดดุลการค้ามูลค่า 4.5 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 1.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาปี
2558
จากข้ อ มู ล ของศู น ย์ ส ถิ ติ แ ห่ ง ชาติ รั ฐ อิ ส ราเอล การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของรั ฐ อิ ส ราเอลในเดื อ น
พฤศจิกายน 2559 ได้รับผลกระทบจากระดับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเชคเกลต่อสกุลเงินต่างประเทศที่
ดาเนินธุรกรรมการส่งออกและนาเข้ากับรัฐอิสราเอล เงินสกุลเชคเกลอ่อนค่าลงร้อยละ 0.6 และร้อยละ 1.4 เมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินปอนด์ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม เงินสกุลเชคเกลแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.4 ร้อยละ
3.4 และร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเงินยูโร เงินเยน และเงินสวิสฟรังค์ตามลาดับ
แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 19/12/2559

สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
19 ธันวาคม 2559

Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
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