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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดวันแม่เงินสะพัด 1.7 หมื่น
ล้าน  

รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจประชาชนต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวันแม่ 1,179 รายว่า ในช่วงวัน
แม่ปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดยาว 3 วันตั้งแต่วันที่ 11-13 ส.ค.
2555 จะมีเม็ดเงินการจับจ่ายใช้สอยกว่า 17 ,380 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากปีที่ผ่านมาที่มีเม็ดเงินใช้จ่ายที่ 16,195  
ล้านบาท แต่ถ้าคิดเฉพาะวันแม่ 12 ส.ค.วันเดียว จะมีการใช้จ่าย
ที่ 11,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 สาเหตุที่ประชาชนมีการ
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาจากราคาสินค้าแพงขึ้น ท าให้ต้องใช้จ่ายเพิ่มแต่
ปริมาณการซื้อสินค้าไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมที่นิยมท าในวันแม่ 
คือ พาแม่ไปท าบุญรองลงมาเป็นพาแม่ไปทานข้าว ท าอาหาร

ทานกันในบ้าน พาแม่ไปเที่ ยวต่ างจั งหวัด ซื้ ออาหารมา
รับประทานที่บ้าน ส่วนของขวัญยอดนิยมที่ซื้อไปฝากแม่ ได้แก่ 
พวงมาลัยดอกไม้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้เงินสด กระเช้าผลไม้
เคร่ืองนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องส าอาง ประกันชีวิต โปรแกรม
สุขภาพ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าส่ิงที่จะปฏิบัติในวันแม่
แห่งชาติ คือ ถวายพระพรให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีมีพระ
วรกายแข็งแรง ตามด้วยให้อภัยกัน ยิ้มให้กัน และมีน้ าใจให้กัน 

ด้าน ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวว่าขณะนี้เริ่มมีสัญญาณการบริโภคที่ชะลอ
ตัวลง เห็นได้จากช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ แม้จะมีการใช้
จ่ายสูงกว่าปีก่อนกว่า 1 พันล้านบาท แต่กลับขยายตัวแค่ร้อยละ 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดวันแม่เงินสะพัด 1.7 หมื่นล้าน 

 "วันพาณิชย"์ ปี 2555 หลายฝ่ายจัดเคมเปญลดราคาสินค้าช่วยลดค่าครองชีพ 

 มาตรการรถยนต์คันแรกพยุงเศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่ 2 ทรงตัว 

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรคร่ึงปีแรกขยายตัว 2.9 คาดว่าทั้งปีขยายตัว 3.8-4.8  

 ค่าเงินสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการไหลเข้าของเงินลงทุนในพันธบัตร คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาท

จะอยู่ในช่วง 31.30-31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ยอดน าเข้า-ส่งออกจีนชะลอตัวปัจจัยเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจโลกตัวใหม่    

 ภัยแล้งสหรัฐฯ วัตถุดิบพุ่งดันราคาอาหารขยับ เสี่ยงเศรษฐกิจไม่โตตามเป้า 

 ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ญี่ปุ่น ต่ าสุดในรอบ 16 เดือน 

 เศรษฐกิจอิตาลีขยายตัวลดลง GDP ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 
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7.3 ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 13.6  แสดงว่าคนไทย
เริ่มมีการระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาที่ เห็นสัญญาณการ
ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนหากรัฐบาลต้องการผลักดันให้เศรษฐกิจ
โตร้อยละ 5.6-5.7 จะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ดูแลราคาพลังงาน
และราคาสินค้า และมีแผนรับมือเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจน ไม่เช่นนั้น
จีดีพีอาจโตเหลือร้อยละ 5.1-5.5 ได ้

"วันพาณิชย์" ปี 2555 หลายฝ่ายจัดเคมเปญลดราคาสินค้า
ช่วยลดค่าครองชีพ  

นายยรรยง พวงราชปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า 
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับห้างค้าปลีก ค้าส่งห้างสรรพสินค้าและ
ร้านสะดวกซื้อ รวม 13 แห่ง จัดกิจกรรม "ธุรกิจรวมใจลดราคา
สินค้าเพื่อประชาชน" เนื่องในโอกาส วันพาณิชย์ฉลอง 92 ปีของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยห้างต่างๆ จะลดราคาสินค้าจ าเป็นต่อการ
ครองชีพตั้งแต่ 5-70% ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2555 และ
จะมีบางห้างที่ลดราคาไปนานกว่านี้ โดยจะเป็นการลดตามสาขา
ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 

ส าหรับห้างที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ 1.แม็คโคร ลด
ราคาสินค้า 44 รายการ 5-30% 2.เทสโก้ โลตัส ลด 1,000 
รายการ 10-40% จ านวน 1,000 สาขา 3.บิ๊กซี ลด 2,500 รายการ 
10-60% จ านวน 111 สาขา 4.ท็อปส์ ลด 1,500 รายการ 10-30% 
5.ฟู้ดแลนด์ ลด 93 รายการ 10-40% 6.แม็กซ์ แวลู ลด 89 
รายการ 5-50% จ านวน 16 สาขา 7.เซเว่นอีเลฟเว่น จ านวน 58 
รายการ ลด 4-40 % ทุกสาขาทั่วประเทศ 8.ร้าน 108 ช้อป ลด 
50 รายการ 30-50% จ านวน 350 สาขา 9.แฟมิล่ีมาร์ท ลด 45 
รายการ 30% จ านวน 734 สาขา 10.เซ็นทรัล ลด 10-30% ทุก
แผนก 11.โรบินสัน ลด 5 รายการ 20-30% จ านวน 27 สาขา 12.
เดอะมอลล์ ลด 230 รายการ 10-60% ทุกสาขา และ 13.ตั้งฮั่วเส็ง 
ลด 30-50 รายการ 50% จ านวน 1 สาขา 

นอกจากนี้ยังจัดงาน "มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 
15-17 สิงหาคมนี้  ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยน าสินค้าธงฟ้า 
สินค้าแฟรนไชส์ สินค้าโอท็อปและสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา มา
จ าหน่ายราคาถูกจ านวน 238 คูหา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเลือก
ซื้อสินค้า  ซึ่งการด าเนินมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่
กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีส่วนช่วย

ในการลดค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภคในปัจจุบันลง และจะมีส่วนใน
การช่วยกระตุ้นการบริโภคของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 

มาตรการรถยนต์คันแรกพยุงเศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่ 2 
ทรงตัว  

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แถลงภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่ 2 ยังคงทรงตัวจากไตรมาส
แรก โดยการอุปโภคบริโภคขยายตัวพิจารณาจากดัชนีการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6  สะท้อนจากภาค
การค้าส่งและค้าปลีกที่ขยายตัวดีโดยเฉพาะยานยนต์ เนื่องจาก
รายได้เกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรการสนับสนุนของ
โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร ท าให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ
ปรับตัวดีขึ้น แต่ราคามันส าปะหลังและยางพารากลับลดลง 
รวมทั้งมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ของภาครัฐ ท าให้การซื้อรถยนต์
ขยายตัว ทั้งบริษัทจ าหน่ายรถยนต์ สามารถส่งมอบรถยนต์ได้
เพิ่มขึ้น ท าให้ภาคการค้าเร่งตัวในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะ
หมวดยานยนต์ที่เร่งตัวสูงมาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดจากราคา
น้ ามันที่ปรับตัวลง คาดแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่ 3 
ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก แต่ยังมีปัจจัยหนุนจากนโยบายรถคัน
แรก การย้ายฐานผลิตโรงงานจากภาคกลางเข้ามาในอีสาน 

ซึ่งจากมาตรการรถยนต์คันแรกจะเริ่มส่งผลดีต่อเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคค่อนข้างชัดเจนในระยะนี้จากการที่บริษัทผู้จ าหน่าย
รถยนต์สามารถจัดส่งรถยนต์ให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ า
ท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากมาตรการรถยนต์คันแรก
ดังกล่าวส่งผลให้การค้าในหมวดยานยนต์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่
ขยายตัวถึงร้อยละ 20.5 และคาดว่าการค้าในหมวดยานยนต์
น่าจะมีส่วนอย่างมากต่อเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีนี ้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรคร่ึงปีแรกขยายตัว 2.9 คาดว่าทั้ง

ปีขยายตัว 3.8-4.8  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2555 ขยายตัวประมาณร้อย
ละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศ แต่ใน
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ภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อการผลิตทางการเกษตรมากนัก 
นอกจากนี้การด าเนินการของรัฐบาล เช่น การบริหารจัดการน้ าที่
มีประสิทธิภาพ และโครงการลดต้นทุนการผลิตยังช่วยสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเกษตรอีกด้วย 

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555 คาดว่าจะ

ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.8-4.8 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตร
ที่ส าคัญหลายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอาจจะต้อง
เผชิญกับความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงทิศทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ชัดเจน และปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป 

 
 
 

ค่าเงินสัปดาห์น้ีปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการไหลเข้าของเงิน
ลงทุนในพันธบัตร คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 
31.35-31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระหว่างสัปดาห์ โดยใน

สัปดาห์นี้ ณ วันที่ 10 ส.ค. 55 ปิดที่ระดับ 31.48 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.04 เมื่อเทียบกับระดับ 31.60 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 3 ส.ค. 55 โดยในช่วงต้นสัปดาห์ที่ค่าเงิน

บาทเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นการแข็งค่าตาม

ค่าเงินในภูมิภาค ผนวกกับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐปรับตัวดี

ขึ้นเกินคาด ส่งผลให้นักค้าเงินมีแรงซื้อเงินตราต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น และในระหว่างสัปดาห์ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นแต่แกว่งตัว

อยู่ในช่วงแคบๆ เนื่องจากนักค้าเงินยังคงรอดูสถานการณ์การ

แก้ไขปัญหาหนี้ยุโรป และการประกาศตัวเลขส าคัญๆ ของสหรัฐ 

เพื่อใช้เป็นปัจจัยใหม่ๆ ในการลงทุนเพิ่มเติม ผนวกกับในช่วง

ดังกล่าวมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง

ประเทศไทยด้วย โดยไหลเข้ามาเพื่อลงทุนในตลาดพันธบัตรของ

ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียเพื่อลดความเส่ียงจากปัญหาหนี้

ยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินบาท

และค่าเงินในภูมิภาคปรับตัวแข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้  โดยใน

สัปดาห์หน้า (14 - 17 ส.ค. 55 ) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ

ธุรกิจคาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 31.35-

31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวเพิม่ขึ้น 21.84 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ปิดที่ระดับ 1,219.37 
จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.84 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์
ที่อยู่ที่  1 ,197.53 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์  
142,636.31 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสมวันที่ 1-10
สิงหาคม 2555 นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนทั่วไป
ในประเทศ ขายสุทธิ 910.80 และ 1,067.58 ล้านบาท ในขณะที่
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 
650.35 และ 1,328.03 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาหป์รับตัวเพิม่ขึ้นจากชว่งต้น
สัปดาห์ 5.1 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์   

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 10 สิงหาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,610.20 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,605.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 
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เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

ยอดน าเข้า-ส่งออกจีนชะลอตัวปัจจัยเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจ
โลกตัวใหม่ 

ทางการจีนระบุยอดส่งออกและน าเข้าของจีนในเดือน
กรกฎาคม 2555 ชะลอตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 การส่งออกใน
เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ชะลอลงอย่างมากหลังจากที่พุ่งขึ้นร้อยละ 11.3 ในเดือนมิถุนายน 
ด้านการน าเข้าปรับขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีก่อน หลังจากดีดตัวขึ้น
ร้อยละ 6.3 ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขดังกล่าวเป็นการตอกย้ าให้
เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกว่าอาจส่อเค้าจะยากล าบากมากขึ้น
แม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนจะด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ด้านการส่งออกและน าเข้าของจีนที่ชะลอตัวลง
ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลง โดยเฉพาะผลจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปที่ส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของจีนเป็นอย่างมากเนื่องจากสหภาพยุโรป
เป็นกลุ่มประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ของจีน และจากสถานการณ์
ดังกล่าวที่ส่อเค้าว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะไม่สามารถขยายตัวใน
ระดับสูงอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์จะยิ่งเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ 

ภัยแล้งสหรัฐฯ วัตถุดิบพุ่ งดันราคาอาหารขยับ เสี่ยง
เศรษฐกิจไม่โตตามเป้า 

สหรัฐฯ ได้เผชิญกับสภาวะภัยแล้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์
ครอบคลุม 55% ของพื้นที่สหรัฐฯ ( 1,016 มณฑลใน 26 มลรัฐ) 
รวมถึงพื้นที่ตอนกลางของทวีปที่เป็นแหล่งการเกษตรส าคัญของ
สหรัฐฯ สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบหนักที่สุด โดยเฉพาะข้าวโพดซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
อาหารหลากหลายชนิดที่ผู้บริโภคสหรัฐฯใช้บริโภคประจ าวัน และ
ยังเป็นวัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยขณะนี้ราคา
ข้าวโพดหน้าฟาร์มได้ขยับสูงขึ้นแล้ว และจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ 
ตามการขยายของภัยแล้ง และจะมีผลต่อราคา พืชอื่น เช่นถั่ว
เหลืองและวัตถุดิบในอุปทานสินค้าอาหาร เช่น อาหารสัตว์ โดย

ราคาขายปลีกจะเพิ่มสูงมากเท่าใดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภัย
แล้ง 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯออกเตือนว่า ราคาอาหารในสหรัฐฯจะ
พุ่งสูงขึ้นราวร้อยละ 3-4 ในปีหน้าโดยเฉพาะราคาเนื้อวัวอาจ 
ปรับตัวสูงสุด โดยจะพุ่งขึ้นราวร้อยละ 4-5 ขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์
นมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5-4.5 ไก่และไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 และเนื้อ
หมูเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5-3.5 ปลาและอาหารทะเลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-
5 ทั้งนี้ราคาเน้ือสัตว์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นผลจากราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ อาทิข้าวโพดและถั่วเหลืองซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นหลังพื้นที่เพาะปลูกหลักได้รับผลกระทบ
จากปัญหาภัยแล้ง และหากสถานการณ์ภัยแล้งในสหรัฐมีการ
ขยายวงกว้างและกินระยะเวลานานมากขึ้นนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อระดับราคาสินค้าเกษตรและอาหารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในเบื้องต้น อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในภาพรวม
ที่อาจไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้าซึ่งสถานการณ์ภัยแล้ง
ดังกล่าวถือเป็นปัจจัย เ ส่ียงตัวใหม่ของเศ รษฐกิจสหรัฐฯ 
นอกเหนือจากปัจจัยเส่ียงอื่นๆ ที่มีมากอยู่แล้วในขณะน้ี 

ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ญี่ปุ่น ต่ าสุดในรอบ 16 เดือน 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าในเดือนมิถุนายนยอดเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 4.333 แสนล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 19.6  
ซึ่งตลอด ปี 2012 คาดการณ์ว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 
57,839.3 ล้านดอลลาร์ หรือ ร้อยละคิดเป็น 1 ของ GDP 

สาเหตุที่ท าให้ยอดเกินดุลสะพัดลดลงเนื่องจากการขาด
ดุลการค้า โดยในครึ่งปีแรกยอดการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 9.2 
จากการน าเข้าพลังงานและเครื่องจักร ส่วนด้านการส่งออก
ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 จากยอดการส่งออกรถยนต์ที่ปรับตัวดี
ขึ้น แต่ปัจจัยเส่ียงต่อการส่งออก ยังคงเป็นความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐฯและแนวโน้มการแข็งค่าของเงิน
เยน 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Current Account 
Balance US$ mn 

170,995.7 212,162.2 159,768.4 146,654.8 204,061.6 119,227.3 57,839.3 

Current Account 
Balance as%    of 
GDP 

3.9 4.9 3.3 2.9 3.7 2.0 1.0 

   ที่มา: IMF 
 

เศรษฐกิจอิตาลีขยายตัวลดลง GDP ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 

ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 

เศรษฐกิจอิตาลีในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ปรับตัวลดลงร้อยละ 
0.7 ลดลงจากไตรมาสแรกที่ลดลงร้อยละ 0.8 เป็นการหดตัวลง
ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 4 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 
2554 เศรษฐกิจอิตาลีหดตัวร้อยละ 2.5 ถือเป็นการติดลบที่แย่
ที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 สาเหตุส าคัญมาจาก
ปัญหาหนี้สาธารณะในประเทศ ผลของมาตรการการรัดเข็มขัด
และการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลี สาเหตุดังกล่าว
สะท้อนถึงเศรษฐกิจอิตาลีที่อยู่ในภาวะที่ถดถอยลง ทั้งนี้ คาดว่า
อิตาลียังคงเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน  ามันดิบดูไบสัปดาห์นี  ปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของ
สเปนและอิตาลีเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมเงินของทั้งสองประเทศ 
การปิดซ่อมบ ารุงแหล่งผลิตน้ ามัน Troll ของประเทศนอร์เวย์ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตน้ ามันใหญ่เป็นอันดับ 2 ในทะเลเหนือ รวมทั้ง
ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและสถานการณ์ความไม่
สงบในซีเรียที่มีความรุนแรงขึ้น 

ราคาน  ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 6-10 สิงหาคม 2555 

 6 Aug 
12 

7 Aug 
12 

8 Aug 
12 

9 Aug 
12 

10 Aug 
12 

Ave 
rage 

Dubai 
($/bbl) 

104.25 105.86 106.69 ตลาด
ปิด 

- 105.6
0 

ที่มา: ไทยออยล์  


