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Fitch Rating ปรบัเพิม่อนัดบัความน่าเชือ่ถือไทย จาก BBB 
เป็น BBB+ 

 เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2556 บริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ Fitch Rating ปรบัเพิม่อนัดบัความน่าเชื่อถือประเทศ
ไทย โดยในส่วนสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (IDR) เป็น BBB+ 
จากเดมิที ่BBB และปรบัเพิม่เครดติสกุลเงินต่างประเทศระยะสัน้
ของไทย จาก F3 เป็น F2 และปรบัเพิม่เพดานอนัดบัเครดิตจาก 
BBB+ เป็น A- เน่ืองจากอตัราการขยายตัวของ GDP โดยเฉลี่ย
ของไทยระหว่างปี 2008 - 2012 นัน้ ขยายตวัไดท้ีร่้อยละ 2.9 ซึ่ง
สงูเกินกว่าค่าเฉลี่ยกลางของเครดิตในระดบั  BBB และ A ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่อยู่ทีร่้อยละ 2.4 และ 2.5 ตามล าดบั 

การปรับอนัดบัความน่าเชื่อถือในด้านต่างๆ ของไทย 
จาก Fitch Rating แสดงใหเ้หน็ถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ไทย โดยในปี 2555 เศรษฐกจิไทยสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 
6.4 และคาดว่าในปี 2556 เศรษฐกิจไทยน่าจะสามารถขยายตัว
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 รวมถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงานของไทยในปี 
2555 อยู่ในระดบัต ่า แม้ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะเผชิญ
กบัปจัจัยเสี่ยงหลายด้าน อาทิปญัหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทัง้
เศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงปญัหาอุทกภัยเมื่อ

ปลายปี 2554 แต่เศรษฐกิจไทยยงัคงสามารถขยายตัวได้อย่าง
แขง็แกร่ง ซึง่การปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีม่ต่ีอไทยของ Fitch 
Rating นอกจากจะสามารถช่วยในดา้นของภาพลกัษณ์ด้านความ
น่าเชื่อถือทางดา้นเศรษฐกจิและการเงินของไทย และส่งผลดีต่อ
ความเชื่อม ัน่ดา้นการลงทุนของนกัลงทุนทีจ่ะเข้ามาลงทุนในไทย
แลว้ ยงัมส่ีวนช่วยใหต้้นทุนในการลงทุนถูกลงอกีดว้ย 

สศก.เผยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ก.พ. ลดลงเล็กน้อย 
คาด มี.ค. ขยบัตวัสงูข้ึน 

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยภาพรวมราคาสนิคา้เกษตรซึ่งวดัจาก

ดชันีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 พบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรอยู่ที่ 150.93 

ลดลงร้อยละ 4.24 เมื่อเทยีบกบัเดอืนกุมภาพนัธ์ของปีทีผ่่าน โดย

สินค้าเกษตรที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สบัปะรดโรงงาน 

และปาล์มน ้าม ัน ส าหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ 

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มนัส าปะหลัง  สุกร และไข่ไก่ 

นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทยีบกบัเดอืนมกราคมปี 2556 พบว่าดชันี

ราคาภาพรวมสนิคา้เกษตรลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.17 โดยสินค้า

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 Fitch Rating ปรบัเพ่ิมอนัดบัความน่าเช่ือถือไทย จาก BBB เป็น BBB+ 

 สศก.เผยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ก.พ. ลดลงเลก็น้อย คาด มี.ค. ขยบัตวัสูงข้ึน 

 นักท่องเท่ียวต่างชาติ 2 เดือนแรกสูงเป็นประวติัการณ์ คาดเป็นไปตามเป้าท่ี ททท. คาดไว้ 

 สรรพากรลงทุนระบบไอทีรีดภาษีเข้าระบบ 

 ยอดค้าปลีกสหรฐัฯ ก.พ. ขยายตวัสูงสุดในรอบ 5 เดือน 

 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของญ่ีปุ่น ก.พ. สูงสุดในรอบ 5 ปี 

 Fitch Ratings ปรบัลดอนัดับความน่าเช่ือถือของอิตาลีเหลือ BBB+ 
 

 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวนัท่ี 11-15 มี.ค. 2556 ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 37 ประจ าวนัท่ี 18 มี.ค. 2556 
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ทีร่าคาปรบัตวัลดลง ไดแ้ก่ ยางพารา และไก่เน้ือ ส าหรับสินค้าที่

มีราคาปรับตัวสูงขึ้น  ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้ าความชื้น 15%        

มนัส าปะหลงั ปาลม์น ้ามนั สุกร และไก่ไข่ 

 ส าหรับด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับ

กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา พบว่าดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที ่

109.92 ลดลงร้อยละ 0.20 ซึง่สนิคา้ส าคญัทีม่ผีลผลติลดลง ได้แก่ 

ขา้วเปลอืกเจ้า สบัปะรดโรงงาน และปาล์มน ้ามนั ส าหรับสินค้า

ส าคญัที่มีผลผลิตปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มนัส าปะหลงั ยางพารา 

สุกร ไก่เน้ือและไข่ไก่ และเมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนมกราคมปี 

2556 ดชันีผลผลติภาพรวมลดลงร้อยละ 9.52 โดยสินค้าส าคญัที่

ปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สุกร และไข่ไก่ 

ส าหรบัสนิคา้ส าคญัทีผ่ลผลติสงูขึน้ ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั สบัปะรด

โรงงาน ปาลม์น ้ามนั และไก่เน้ือ 

 ทัง้ น้ี ในเ ดือนมีนาคม 2556 ส านักง านเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) คาดว่าดัชนีผลผลิตจะสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อ

เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2555 และผลผลิตจะสูงขึ้น

เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2556 โดยจะมี

สินค้าส าคญัที่ออกสู่ตลาดมาก และจากสถานการณ์ในปจัจุบัน

ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจาก

ปริมาณผลผลติมน้ีอยลงตามฤดกูาล ประกอบกบัราคาตลาดโลก

ทีม่แีนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น น่าจะเป็นปจัจัยที่จะส่งผลให้ดชันี

ปรบัตวัเพิม่ขึน้   
ดชันีราคาสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีไรน่า 

 
ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร 

 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

นักท่องเทีย่วต่างชาติ 2 เดือนแรกสงูเป็นประวติัการณ์ คาด

เป็นไปตามเป้าที ่ททท. คาดไว้ 

กรมการท่องเทีย่วประกาศตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางเขา้มาจ านวน 2.823 ลา้นคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบ

กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเมื่อรวม 2 เดือนแรกของปี 2556 

พบว่ามจี านวนนกัท่องเทีย่วเป็นจ านวน 4.569 ล้านบาทเพิ่มขึ้น

จากปีก่อนร้อยละ 18.8 ซึ่งหากพิจารณาถึงเป้าหมายที่ทางการ

ท่อง เที่ยวแห่งประ เทศไทย (ททท.) ตั ้งไว้แล้วพบว่าหาก

นกัท่องเทีย่วยงัคงเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในไทยใกล้เคียงกบั 2 

เดอืนแรกน้ี เป้าหมายทีท่าง ททท. ตัง้ไว้ 24 ล้านคนในปี 2556 

คงไม่ไกลเกินที่จะท าได้หากในเดือนที่เหลือมีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางเขา้มาไม่น้อยกว่า 1.943 ลา้นคนต่อเดือน โดยนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยยงัคงเป็นกลุ่ม

นกัท่องเทีย่วเอเชยี โดยเฉพาะจีนทีม่กีารเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่ว

ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นรวมทัง้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก

นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีดว้ย 

 

 

 

 



 

3 
 

Weekly Review 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเท่ียวปี 2555 กับ 2556 : 

หน่วยล้านคน 

 2555 2556 

มกราคม 1.992 2.241 
กมุภาพนัธ์ 1.854 2.328 

ทัง้ปี 22.303 24.000F 
 

สรรพากรลงทุนระบบไอทีรดีภาษีเข้าระบบ 
กรมสรรพากรเตรียมลงทุนระบบตรวจสอบใบก ากบัภาษี 

(ภาษีซือ้และภาษีขาย) และระบบการช าระด้วยระบบการช าระ
ด้วยเงินสด เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถดึงไปเชื่อมโยงการ
จดัเกบ็ภาษีไดอ้ย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของการยื่นภาษี วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการในปีหน้า ในระหว่างน้ีทางกรมได้ขออนุมตัิอตัราก าลงั
เพิม่เติม 2,280 อตัรา และฝึกอบรมบุคลากร และพยายามให้ผู้
เสยีภาษีเขา้ระบบใหไ้ดม้ากทีสุ่ดโดยการสนับสนุนยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ีทางกรมยังมี
แอปพลิเคชัน่การยื่นแบบช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
โทรศัพท์มือถือ “สมาร์ทโฟน” ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 19 
มนีาคม 2556 และคาดว่าการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทาง
ส าคญัในการจดัเกบ็รายไดข้องกรมเช่นเดยีวกบัประเทศเกาหลีที่
ประสบความส าเร็จจากการมผีู้ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่า
ร้อยละ 80-90 ขณะที่ไทยยงัไม่ถึงร้อยละ 50 แต่ก็มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.36 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 32.75 ในปี 
2555 ส าหรบัในปี 2556 การยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีผ่าน
อนิเทอร์เน็ตถือเป็นนโยบายส าคญัล าดบัแรก โดยมีข้อก าหนดว่า
หากพืน้ทีใ่ดไม่มผีลงานเพิม่ยอดการยื่นแบบแสดงรายการช าระ
ภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีผลต่อการโยกย้ายต าแหน่งท าให้
หลายๆ พืน้ทีจ่ึงมบีริการกรอกข้อมูลให้แก่ผู้เสียภาษีที่ยงัเข้าไม่
ถึงอินเทอร์เน็ต และทางกรมยังคาดว่าปีน้ีการยื่นแบบทาง
อนิเทอร์เน็ตในทุกประเภทภาษีจะสงูขึน้จากระบบทีพ่ฒันาขึน้ 

จากแนวทางการด าเนินงานของกรมสรรพากรสะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีท ัง้เชงิคุณภาพ คือความถูกต้อง
และเชื่อถือไดข้องข้อมูลภาษีที่มีความเชื่อมโยงกนัและสามารถ
ตรวจสอบได ้และเชงิปริมาณ คอืสามารถเขา้ถึงข้อมูลของกลุ่มผู้

เสยีภาษีทีย่งัด าเนินไม่ถูกต้อง อาทิกลุ่มผู้ขายสินค้าบริการผ่าน
ทางอนิเทอร์เน็ตที่ยงัไม่เข้าสู่ระบบภาษี คณะบุคคลที่จ ัดตัง้ขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี และน ามาซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษี
ไดม้ากขึน้ ซึง่ระบบไอททีีน่ ามาใชน้ัน้นอกจากจะเป็นกลไกในการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานของกรมแลว้ยงัมีส่วนช่วยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผู้เสียภาษีให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ทัง้ ด้ านร ะบบอิน เทอร์ เ น็ตและแอปพลิ เ คชัน่บนมือถื อ          
สมาร์ทโฟน ซึง่จะมบีทบาทมากขึน้ในอนาคต แต่อย่างไรกต็ามสิง่
ที่ทาง กรมสรรพากรควรพิจ ารณา ต่อไปนั ้น คือ 1)  กา ร
ประชาสัมพันธ์และการบริการเชิงรุกเพิม่ขึ้นเพือ่ให้ความรู้
เกีย่วกบัข ัน้ตอนการด าเนินงานและบริการทีท่ ัว่ถึง ซึง่ปจัจุบันเอง
ทางกรมสรรพากรก็ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ การสมัมนาให้
ความรู้เกี่ยวกบัการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต การบริการกรอก
ขอ้มลูใหก้บัผู้เสยีภาษีของสรรพากรพืน้ที ่แต่สิง่ทีอ่าจจะเพิ่มเติม
ได ้เช่น การจดัเครื่องคอมพวิเตอร์เพื่อใหบ้ริการส าหรบัผู้เสยีภาษี
ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นของตนเอง การสร้าง
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่มีผู้เสียภาษีอยู่
เป็นจ านวนมากในการใหค้วามรู้เกีย่วกบัยื่นภาษีผ่านอนิเทอร์เน็ต 
2) การใชป้ระโยชน์จากฐานข้อมูลทางภาษีในการติดตามผู้ทีย่งั
เสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือหลีกเลีย่งภาษีให้เข้าสู่ระบบอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การละเวน้การจดัเกบ็ภาษียอ้นหลงักบัผู้เสียภาษีที่
ไม่มเีจตนาเลีย่งภาษีเพื่อจูงใจใหเ้ขา้สู่ระบบ 
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การย่ืนแบบแสดงรายการช าระภาษีผ่านอินเทอรเ์น็ต ปี 2553 - 2555 

 

 

ทีม่า : กรมสรรพากร 
 

 

 
 

  

SET Index คึกคกัต่อเนือ่งปรบัเพิม่ข้ึน 31.21 จุด มูลค่าการ

ซ้ือขายคึกคกัตลอดสปัดาห์  

 SET Index ณ.วันที่ 15 มีนาคม 2556 ปิดที่ระดับ 
1,598.13 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 31.21 จุดเมื่อเทยีบกบัดชันีในช่วง
ต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ที ่1,566.92 จุด โดยมมีลูค่าการซื้อขายหนาแน่น
ตลอดสปัดาห ์364,082.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้มากจากมูลค่าการ
ซือ้ขายตลอดสปัดาหก่์อนทีม่มีูลค่าการซื้อขาย 310,380.21 ล้าน
บาท อนัเป็นผลมาจากยงัมกีารไหลเขา้ของเงินทุนต่างชาติที่เข้า
มาลงทุนในตลาดทุนของไทยต่อเน่ือง ทัง้น้ีไดร้บัอานิสงคจ์ากการ
ไหลเขา้ของเงินตราต่างประเทศมาเพื่อซื้อพนัธบัตรชดเชยเงิน
เฟ้อของรฐับาลไทย รวมถึงการทีไ่ทยได้รับการปรับอนัดบัความ
น่าเชื่อถือจาก Fitch Rating ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติให้ความ
สนใจในการเขา้มาลงทุนในไทยเพิม่มากขึน้ โดยมลูค่าการซือ้ขาย
สะสม (วนัที่ 1-15 มีนาคม 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศ 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ  ซื้อสุทธิ 
632.67 2,106.22 และ 11,469.03 ลา้นบาทตามล าดบั ในขณะ
ทีน่กัลงทุนทัว่ไปในประเทศขายสุทธิ 14,207.92 ลา้นบาท 

ค่าเงินบาทแข็งค่าสุดรอบกว่า 2 ปี จากการขายพนัธบตัร
ชดเชยเงินเฟ้อของรฐับาล คาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่
ในช่วง 29.55-29.65 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทปรบัตวัแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากสปัดาห์

ก่อน โดย ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556 ปิดที่ระดบั 29.59 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรฐัฯ แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 0.99 เมื่อเทยีบกบัระดบั 29.89 

บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2556 จากการไหล

เขา้ของเงินตราต่างประเทศมาเพื่อซื้อพนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ

ของรฐับาลไทย รวมทัง้มาลงทุนในตราสารหน้ีที่มีผลตอบแทน

ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ กรอปกบัผู้ประกอบการที่ต้องท า

ธุรกรรมระหว่างประเทศและต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการท า

ธุรกรรมท าการตดัเทขายเงินดอลลาร์ออกเพื่อลดความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงการที่ไทยได้รับการปรับอนัดบัความ

น่าเชื่อถือจาก Fitch Rating ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติให้ความ

สนใจในการเขา้มาลงทุนในไทยเพิม่มากขึน้ จากปจัจยัทัง้หลายที่

กล่าวมาส่งผลใหม้คีวามต้องการเงินบาทเพิม่มากขึน้ในระยะเวลา

อนัสัน้ซึง่ท าใหค่้าเงินบาทในช่วงสปัดาหน้ี์ปรบัตวัแขง็ค่าขึ้นอย่าง

รวดเร็วโดยแข็งค่าสูง สุดในรอบกว่า 2 ปี  นับตั ้งแต่ เดือน

พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา ดัง้นัน้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ

และธรุกิจคาดการณ์ว่าในสปัดาหห์น้า (18 -22 มนีาคม 2556 ) 

ค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.50 – 29.60 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรฐัฯ 
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รายละเอียดของพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 8.90 เหรยีญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาหน้ี์มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้จากสปัดาห์ก่อนหลงัจากปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงก่อนหน้า โดยราคา
ทองค า ณ.วนัที ่15 มนีาคม 2556 อยู่ทีร่ะดบั 1,590.60 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่
ระดบั 1,581.70 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์โดยปรบัตวัเพิม่ขึน้ 8.90 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 
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ยอดค้าปลีกสหรฐัฯ ก.พ. ขยายตวัสงูสดุในรอบ 5 เดือน 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน
กุมภาพนัธ์ 2556 แตะระดบัที่ 4.21 แสนล้านดอลลาร์ ปรับตัว

เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกบัเดือนมกราคม 2556 ที่มีมูลค่า 

4.16 แสนล้านดอลลาร์ สาเหตุที่ท าให้ตัวเลขค้าปลีกในเดือน

กุมภาพนัธ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้ มปีจัจยัมาจากการใชจ่้ายของผู้บริโภค

ในสถานีบริการน ้ามนัที่ปรับตัวสูงร้อยละ 5.0 จากยอดการขาย

รถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทัง้ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์เป็นช่วงฤดู

หนาวจึงจ าเป็นต้องใชน้ ้ามนัในการสร้างความอบอุ่น และปจัจัย

จากตลาดแรงงานที่ฟ้ืนตัวจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครฐัส่งผลใหป้ระชาชนในประเทศมงีานท าเพิม่มากขึน้ส่งผลให้

มรีายไดใ้นการจบัจ่ายสนิคา้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัตัวเลขการ

จ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนกุมภาพนัธ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

กว่า  236 , 000 ต า แห น่ง  ส่งผ ลให้อัตร าการ ว่ าง งาน

ภายในประเทศ ลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 7.7 จากร้อยละ 7.9 ซึ่ง

ถือเป็นสถิติทีต่ ่าสุดนับตัง้แต่ปี 2551 โดยการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

กว่า 236, 000 ต าแหน่ง ส่งผลต่ออ านาจในการจับจ่ายสินค้าใน

ภาพรวมของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ียงัได้รับอานิสงค์

จากการชะลอตวัในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเดือนที่ผ่านมาจาก

ความกงัวลในเรื่องการจดัเกบ็ภาษีในอตัราใหม่ทีเ่พิม่สงูขึน้  

 
ทีม่า : U.S.Census.Bureau 

 

ดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคของญีปุ่่ น ก.พ. สงูสดุในรอบ 5 ปี 

ส านกันายกรฐัมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่าดชันีความเชื่อม ัน่

ในญี่ปุ่นในเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 

ติดต่อกนั โดยอยู่ทีร่ะดบั 44.3 จาก 43.3 ในเดอืนมกราคมที่ผ่าน

มา ซึง่สงูสุดนบัตัง้แต่เดอืนมถุินายน ปี 2550 โดยแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเชื่อม ัน่ของผู้บริโภคต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ

นายกรฐัมนตรี ชนิโสะ อาเบะ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รบับาลญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวเลข

เศรษฐกจิต่างๆ ของประเทศปรบัตวัดขีึน้ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการ

จ้างงานทีป่รบัตวัดขีึน้ อตัราการว่างงานลดลงอยู่ทีร่้อยละ 4.2 ซึ่ง

ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม ัน่ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของ

ประเทศน่าจะมทีศิทางการปรบัตวัดขีึน้ ส่งผลให้ประชาชนกล้าที่

จะจบัจ่ายใชส้อยเกดิการหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ ส่วนปจัจัย

ที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความมัน่คงแบบยัง่ยนื ยงัคงปญัหาหน้ีสาธารณะทีป่จัจุบนัญี่ปุ่นมี

สดัส่วนหน้ีต่อจีดพีสีงูถึงร้อยละ 223 

 
ทีม่า : www.esri.cao.go.jp 

Fitch Ratings ปรบัลดอันดับความน่าเชือ่ถือของอิตาลี

เหลือ BBB+ 
สถาบันจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ Fitch 

Ratings ปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของอติาลลีง 1 ข ัน้จาก A- 
สู่ระดบั BBB+ ส าหรบัการปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของอติาลี
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ในครัง้น้ีนัน้ เน่ืองมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองหลงัจากที่
ผลการเลอืกตัง้ของอิตาลีในเดือนที่แล้วยงัหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะ
สามารถจัดตัง้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ภายใน  2-3 สปัดาห์
ขา้งหน้าหรือไม่ 

ปจัจุบนัอติาลกี าลงัประสบกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยอย่าง
หนกั โดยในปี 2555 มอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจไม่ถึงร้อย
ละ 1 (ร้อยละ -2.2) การว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทัง้ยงั
เป็นประเทศทีม่หีน้ีสาธารณะมากถึง 2 ลา้นลา้นยโูร (ร้อยละ 127 
ต่อจีดพี)ี มากเป็นอนัดบัสองของกลุ่มยโูรโซนรองจากกรีซ สาเหตุ
มาจากการปรบัขึน้ภาษี และต้นทุนการกู้ยืมของประเทศที่สูงขึ้น 
จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม ัน่ของนกัลงทุนที่มี
ต่ออติาล ีและยโูรโซนอกีครัง้ และอาจส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งใน
ระดบัภมูภิาค และระดบัโลก เน่ืองจากเจ้าหน้ีโดยส่วนใหญ่ของ
อติาลคีอืประเทศทีอ่ยู่ในกลุ่มยุโรป 

ทัง้น้ีหากรฐับาลยงัอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพอย่างต่อเน่ือง
จะท าใหก้ารบริหารประเทศหยุดชะงัก การไม่สามารถรับมือกบั
การเปลีย่นแปลงภายในหรือภายนอกประเทศได ้ท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเกดิการชะงักงัน ส่งผลกระทบต่อการแก้ปญัหาหน้ี
สาธารณะ และอาจน าไปสู่วกิฤติหน้ีสาธารณะในยโูรโซนรอบใหม่

อกีครัง้ เน่ืองจากอิตาลีถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอนัดบัสามในยโูรโซน รองจากเยอรมนี และฝรัง่เศส  

สถานการณ์ราคาน ้ ามนั 
ราคาน ้ าม ันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับลดลงตลอดทัง้

สปัดาห ์โดยราคาน ้ามนัได้รับแรงกดดนัจากความไม่แน่นอนใน
การจดัตัง้รฐับาลชุดใหม่ของอติาลทีีจ่ะมีขึน้หลงัวนัที ่15 มนีาคมที่
ผ่านมา ล่าสุดสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings 
ปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของอติาลลีงจาก A- มาอยู่ที่ BBB+ 
เน่ืองจากคาดว่าอิตาลีจะไม่สามารถจัดตัง้รัฐบาลได้ภายใน 2-3 
สปัดาหน้ี์ นอกจากน้ี 2 สถาบนัหลกัดา้นพลงังานของโลกปรับลด
ความต้องการใช้น ้ามนัในปีน้ีลง โดยส านักงานพลงังานสากล 
(IEA) ปรบัลดลงมาอยู่ที ่90.6 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกจิโลกทีย่งัเปราะบาง ขณะที ่OPEC คาดว่าความต้องการ
ใช้น ้ามนัดิบจาก OPEC ลดลงมาอยู่ที่ 29.7 ล้านบาร์เรลต่อวนั 
เน่ืองจากปริมาณการผลติของ Non-OPEC เพิ่มขึ้น ประกอบกบั
สหรัฐฯ มีการรายงานปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงั (สิ้นสุดวันที่ 8 
มนีาคม 2556) ว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 2.6 ลา้นบาร์เรล มาอยู่ที่ 384 
ลา้นบาร์เรล ซึง่ปรบัเพิม่ขึน้มากกว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดไว้ 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 11-15 มีนาคม 2556 

 11 Mar 13 12 Mar 13 13 Mar 13 14 Mar 13 15 Mar 13 Average 
Dubai ($/bbl) 106.28 105.35 105.37 104.46 - 105.37 
ท่ีมา: ไทยออยล์   
 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์  
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 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

 ติดตามการอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีสหรฐัฯ 

 ติดตามการประชมุธนาคารกลางสหรฐัฯ มุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจการด าเนินนโยบายการเงินและแนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ 

 การเจรจารอบใหม่ของโครงการนิวเคลียร ์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอ านาจ 6 ประเทศ (สหรฐัฯ รสัเซีย จีน 
ฝร ัง่เศส องักฤษ และเยอรมนี) ในระดบัผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค ท่ีประเทศตุรกีในวนัท่ี 17-18 มีนาคมน้ี 

 

 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (18-22 มีนาคม 2556) 


