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ธปท. เผยก ำไรสทุธิธนำคำรพำณิชย ์9 เดือนแรกโตรอ้ยละ 
19 

นายอานุภาพ คูวินิชกุล ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายกล
ยุทธ์สถาบนัการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงผลการด าเนินงานของธนาคาร
พาณิชย ์ไตรมาสที ่3/2555 มกี าไรสุทธิ 4.2 พนัล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อน จากการกนัส ารอง และภาษีเงินได้ที่
เพิม่ขึน้ ขณะทีภ่าพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี มีก าไรสุทธิ 
134.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ซึง่เป็นผลมาจากทีธ่นาคารพาณิชย์ เร่งระดมเงินฝาก โดย
ใหอ้ตัราดอกเบี้ยพิเศษ ส่งผลให้สภาพคล่องผ่อนคลายมากขึ้น 
ส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล มียอดคงค้าง 
264.6 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.8 พนัลา้นบาทจากไตรมาสก่อนแต่
จะไม่มผีลต่อเศรษฐกจิ 
          อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย จะติดตาม
แนวโน้มการขยายตวัของสนิเชื่อในระยะต่อไป โดยเชื่อว่าปีหน้า
การขยายตัวของสินเชื่อจะไม่สูงเท่ากับปีน้ี เ น่ืองจากสินเชื่อ
รถยนต์ และสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่า หรือซอฟต์โลน ซึง่สนิเชื่อดงักล่าว
เป็นปจัจยัหลกัทีท่ าใหส้นิเชื่อในไตรมาส 3 ขยายตัว โดยเฉพาะ
ซอฟต์โลนทีม่ยีอดสนิเชื่อถึง 1 แสนลา้นบาทจะหมดลงในปีน้ี 

จากการเปิดเผยของธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัตวัเลขปริมาณเงินฝากและเงินให้สินเชื่อในช่วงไตร
มาสที่ 3 ที่ขยายตัวในระดบัที่ดี เน่ืองจากสถานการณ์ด้านการ
ปล่อยสนิเชื่อในระยะน้ีมีการขยายตัวในระดบัที่ดี อนัเป็นผลมา
จากการขยายตวัของสนิเชื่อในการเช่าซือ้รถยนต์ตามนโยบายคืน
ภาษีรถยนต์คนัแรก และการปล่อยสนิเชื่อเพื่อการฟ้ืนฟูภายหลงั
สถานการณ์น ้าท่วมในปีทีผ่่านมา ส่งผลใหธ้นาคารพาณิชย์มีการ
เร่งระดมเงินฝากเพิม่มากขึน้ ซึง่คาดว่าสถานการณ์ด้านปริมาณ
เงินฝากและเงินใหส้นิเชื่อในไตรมาสที่ 4 น่าจะขยายตัวได้อย่าง
ต่อเน่ือง ตามสถานการณ์ด้านการบริโภค และการลงทุนที่
ขยายตวัในระดบัทีด่ต่ีอเน่ืองในระยะน้ี ในขณะทีก่ารขยายตัวของ
สนิเชื่อในปี 2556 น่าจะขยายตวัในระดบัทีต่ ่ากว่าในปี 2555 ตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบางมาตรการที่จะหมดอายุลงในปีน้ี  
  
ท่องเทีย่วไทย "พรอ้มปำนกลำง" รบัAEC คำดข้อดีมำกกว่ำ
ข้อเสีย  
 การท่ อง เที่ ยวแห่งปร ะ เทศไทย  (ททท.) จัดท า 
“โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเดินทาง
ท่อง เที่ ยว ”  ร่ วมกับศูนย์พยากร ณ์เ ศรษฐกิจ และ ธุ รกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยก าหนดการส ารวจ 4 ครัง้ภายใน

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ธปท. เผยก าไรสุทธิธนาคารพาณิชย ์9 เดือนแรกโตร้อยละ 19 

 ท่องเท่ียวไทย "พร้อมปานกลาง" รบัAEC คาดข้อดีมากกว่าข้อเสีย  

 ครม. เหน็ชอบจดัตัง้เขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน 

 ผลการจดัเกบ็รายได้รฐับาลปีงบประมาณ 2555 

 เศรษฐกิจ ญ่ีปุ่น ไตรมาส  3 หดตวัร้อยละ 3.5  

 ยอดค้าปลีกสหรฐัฯ เดือน ตุลาคม ลดลงร้อยละ 0.3  

 ยุโรปชุมนุมประท้วงมาตรการรดัเขม็ขดั 
 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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ปี งบประมาณปี 2556 ประเดิมส ารวจครั ้งแ รกในหัวข้อ 
“สถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวไทย และการเตรียมความพร้อม
รบัมอื เออซี”ี เป็นการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ผล
ส ารวจถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทยด้านการท่องเที่ยว 
ซึง่เป็นหน่ึงในสาขาทีจ่ะเปิดเสรีในปี 2558  

นายพงศธร เกษส าล ีรองผู้ว่าการดา้นนโยบายและแผน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการส ารวจว่าผล
ส ารวจพบว่าภาคธุรกจิท่องเทีย่วไทยมคีวามพร้อมในการเขา้สู่ เอ
อีซี ระดับปานกลางร้อยละ 58.4 และพร้อมมากร้อยละ 27.5 
พร้อมเผยว่าภาพรวมการท่องเทีย่วปี 2555 เมื่อเทยีบกบัปี 2554 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 44.9 เหน็ว่าสถานการณ์ท่องเทีย่ว
มแีนวโน้มดีขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดรองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและ
เอเชยี โดยครึ่งปีแรกมมีนีกัท่องเทีย่วอาเซยีนเดนิทางเขา้ประเทศ
ไทยจ านวน 3.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ก่อให้เกิดรายได้
จ านวน 77,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 แสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดย
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ เออซี ีในปี 2558 ผู้ประกอบการมองว่าจะส่งผลกระทบใน
ด้านบวกต่อธุรกิจมากที่สุด โดยเฉพาะการเพิ่มของจ านวน
นกัท่องเทีย่ว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ร้อยละ 52.7 ยงัมองว่า เออีซี เป็นโอกาสในการกอบโกย
รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เพราะมปีจัจยัส่งเสริมเรื่องการไม่ต้องมี
วซ่ีาท าใหก้ารเดนิทางเสรีมากขึน้ ขณะทีอ่กีร้อยละ 17.3 ระบุว่ามี
อุปสรรคมากกว่าโอกาส เพราะธุรกจิจะมคีู่แข่งเพิม่ขึน้  

ดา้นนายธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิการบดฝี่ายวจิยั และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่อง เที่ยวไทยก่อนเข้าสู่  เออีซี ในปี  2558 มอง ว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มกีารเตรียมความพร้อมร้อยละ 85.5 โดย
มกีารเตรียมความพร้อมมากที่สุดในเรื่องการพฒันาสินค้า และ
การบริการให้ได้มาตรฐานสากล และสิ่งที่ร ัฐบาลจะต้องเร่ง
ด าเนินการเป็นล าดบัต้นหลงัจากน้ี คือ การปรับสิ่งอ านวยความ
สะดวก การดแูลความปลอดภยั และการกระตุ้นการท่องเที่ยวทัง้
ในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบโรดโชว์  รวมถึงมีการ
ปรบัปรุงการท างานดา้นการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนใหม้กีารท างานแบบบูรณาการร่วมกนัเพิม่มากขึน้ 

ครม. เห็นชอบจดัตัง้เขตพิเศษกำรค้ำข้ำวอำเซียน 
คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบจดัตัง้กลไกความร่วมมอืดา้น

ตลาดขา้วอาเซียน และการจัดตัง้เขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน 
เพื่ อสร้ างความร่วมมือด้านสินค้า เกษตรระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลงั ในการ
ยกระดบัความร่วมมอืของประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าส าคญัใน
อาเซยีน โดยให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการจัดตัง้คณะท างาน
ศกึษาจดัตัง้ความร่วมมอืสนิคา้เกษตรของไทยกบัประเทศเพื่อน
บ้านใน 4 ประเทศ คือ กมัพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และ
เวียดนาม ด้วยการตัง้คณะท างานย่อยรายสินค้า 3 คณะ 
พจิารณาก าหนดมาตรการแกไ้ขปญัหา อุปสรรค และผลกัดนัการ
ส่งออกสนิคา้เกษตรส าคญั ในส่วนของข้าว มอบหมายให้อธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศดูแล ซึ่งความร่วมมือดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อไทยในการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าในตลาดข้าว
โลก สร้างความร่วมมอืดา้นตลาดข้าวของประเทศในอาเซียนให้
เป็นรูปธรรม ท าให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น ที่ส าคญัช่วย
เพิม่รายไดแ้ละความเป็นอยู่ของเกษตรกรดขีึน้ตาม และสนบัสนุน
ความมัน่คงทางดา้นอาหารของอาเซยีนและของโลกดว้ย 

ซึง่ทีจ่ะเหน็ไดว่้า การทีม่แีนวคดิในการสร้างร่วมมือด้าน
สินค้าเกษตรหากสามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรมน่าจะเกดิประโยชน์แก่ทุกประเทศ แต่สิง่ทีเ่ป็นขอ้กงัวลใน
เรื่องน้ีเน่ืองจากสนิคา้เกษตรเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนของ
ทุกประเทศ เน่ืองจากจะมีประชาชนในประเทศของตนจ านวน
มากเกีย่วขอ้ง ส่งผลใหแ้ต่ละประเทศต้องปกป้องเกษตรกรของ
ตน ซึง่หากทุกประเทศทีเ่ขา้มาร่วมมือมีความจริงใจต่อกนัน่าจะ
ส่งผลใหก้ารด าเนินการดงักล่าวได้ประโยชน์แก่ทุกประเทศ โดย
รัฐบาลของแต่ประเทศจ าเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ 
และต้องหาจุดยนืของแต่ละประเทศว่าจะมคีวามเหมอืนและความ
แตกต่างกนัอย่างไรเพื่อจุดร่วมทีเ่หมาะสมต่อไป 

 

ผลกำรจดัเก็บรำยได้รฐับำลปีงบประมำณ 2555 
นายสมชยั สจัจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

การคลงั แถลงว่า การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 
ซึง่เป็นเดอืนแรกของปีงบประมาณ 2556 ทะลุเป้ารายไดข้องทัง้ 3 
กรมเป็นจ านวนมาก สะทอ้นถึงเศรษฐกิจภายในประเทศทัง้การ
บริโภค การลงทุน และการน าเขา้ทีข่ยายตวั แต่การน าส่งรายได้
ของรฐัวสิาหกจิลดลง เป็นผลใหร้ายไดสุ้ทธิของรฐับาลอยู่ที ่148.0 
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พนัลา้นบาท สงูกว่าประมาณการ 3.1 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 
2.1 (สูงกว่าเดือนเดียวกนัของปีที่แล้ว 11.3) ดังนัน้คาดว่าใน
ปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าที ่
2.1 ลา้นลา้นบาท โดยมผีลการจดัเกบ็รายไดต้ามหน่วยงาน ดงัน้ี 

1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 106.4 พนัล้าน
บาท สงูกว่าปีทีผ่่านร้อยละ 19.8 เน่ืองจากการขยายตัวของการ
บริโภคและการน าเข้าส่งผลให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ 58.9 
พนัลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปีทีผ่่านมา ร้อยละ 23.3 และฐานเงินฝาก
ประจ าขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2555 
ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
14.1 ตามล าดบั 

2. กรมสรรพามติ จดัเกบ็รายไดร้วม 37.2 พนัลา้นบาท 
สงูกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15.5 และ 39.0 
ตามล าดับ เน่ืองจากการนโยบายรถยนต์ใหม่คนัแรกส่งผลให้
จดัเกบ็ภาษีรถยนต์ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 84.9 การปรับ
เพิม่อตัราภาษีสุราส่งผลใหก้ารจดัเกบ็ภาษีเบียร์ไดส้งูกว่าประมาร
การและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 27.9 และ 28.6 ตามล าดับ 
แมว่้าจะสามารถจดัเกบ็ภาษีน ้ามนัได้ต ่ากว่าประมาณการที่ร้อย
ละ 20.6 แต่กส็งูกว่าปีทีแ่ลว้ร้อยละ 2.9 ร้อยละ จากปริมาณการ
ใชน้ ้ามนัเบนซนิและแก๊สโซฮอลข์ยายตัวน้อยกว่าที่ประมาณการ
ไว ้

3. กรมศุลกากร จดัเกบ็รายได้รวม 10.8 พนัล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.2 และ 39.5 
ตามล าดบั เน่ืองจากการขยายตวัของการน าเขา้ยานบก อุปกรณ์
และส่วนประกอบเครื่องจกัรเครื่องใชก้ล เครื่องจกัรไฟฟ้า ของท า
ดว้ยเหลก็ และผลติภณัฑท์างเภสชักรรม 

4. รฐัวสิาหกจิ น าส่งรายไดร้วม 13.2 พนัล้านบาท ต ่า
กว่าเป้าหมายและต ่ ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 31.7 และ 36.0 
ตามล าดบั  

5. หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 5.6 พนัล้านบาท 
สงูกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25.8 และ 30.1 
ตามล าดบั เน่ืองจาก (1) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและก าไรของ
องคก์ร และ (2) การจัดเก็บรายได้จากการขายการขายเหรียญ
กษาปณ์ของกรมธนารกัษ์ 

จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่สูงกว่า

เป้าหมาย สะทอ้นใหถ้ึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ป ร ะ เทศอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง จ ากการ บ ริ โ ภคแล ะการลงทุ น

ภายในประเทศ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ประกอบการปรบัเพิม่อตัราภาษี แต่ยงัมปีจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการ

จดัเกบ็รายไดข้องรฐับาลทีพ่งึระวงัอาท ิการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 300 

บาททัว่ประเทศ การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลอืร้อยละ 20 

ทีบ่งัคบัในในวนัที ่1 มกราคม 2556 อาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บ

ภาษีนิติบุคคล สถานการณ์ทางการเมืองที่ยงัมีความผันผวน

อาจจะมีผลต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนของประเทศ 

รวมทัง้การภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยงัมีความผันผวน

อาจจะมีผลต่อภาคการส่งออกอาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี

อากรขาออก 

การจดัเก็บรายได้ภาครฐัเดือน ม.ค. –  ต.ค. 2555            

แยกตามหน่วยงาน 

 
ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั 
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SET Index ตลอดสปัดำห์ปรบัตวัลดลง 10.7 จดุ 

 SET Index ณ.วนัที ่16 พฤศจิกายน 2555 ปิดที่ระดบั 
1,280.13 จุด ปรบัตวัลดลง 10.7 จุดเมื่อเทียบกบัดชันีในช่วงต้น
สปัดาหท์ีอ่ยู่ที ่1,290.83 จุด โดยมมีลูค่าการซือ้ขายตลอดสปัดาห ์
160482.3 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์
ก่อนทีม่มีลูค่าการซือ้ขาย 186,247.7 ลา้นบาท โดยมูลค่าการซื้อ
ขายสะสม (วนัที่ 1-16 พฤศจิกายน 2555) นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศ และบญัชลีงทุนทัว่ไปในประเทศ ซือ้สุทธิ 8,879.57 และ 
1,360.24 ล้านบาท ในขณะที่บัญชีบริษัทหลกัทรัพย์ และนัก
ลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 2,263.67 และ 7,976.14 ลา้นบาท 
 

 
 
รำคำทองค ำตลอดสปัดำห์ปรบัตวัลดลง 21.7 เหรยีญสหรฐัฯ
ต่อออนซ ์ 

ราคาทองค าในสัปดาห์น้ีมีการปรับตัวลดลงโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 อยู่ที่ระดับ 1,712.0
เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสปัดาห์ที่
อยู่ที่ระดบั 1,733.7 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 
21.7 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ถือเป็นการปรับตัวลดลงของราคา
ทองค าในระดบัสงู หลงัจากทีร่าคาทองค าปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมาก
ในสปัดาหท์ีผ่่านมา  
 

 

 
เศรษฐกิจญีปุ่่ น ไตรมำส  3 หดตวัรอ้ยละ 3.5  

ญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าไตรมาส 3 หดตัวลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกบัปีที่
ผ่านมา (YOY) และเป็นการลดลงครัง้แรกในนบัตัง้แต่ปี 2554 ซึ่ง
การชะลอตวัของเศรษฐกจิไตรมาส 3 ของปีน้ี เกิดจากปญัหาทัง้
ปจัจยัภายในและภายนอกทีรุ่มเร้า โดยเริ่มตัง้แต่ตัวเลขด้านการ
บริโภค การลงทุน การผลติ ตลอดจนปริมาณการส่งออกทีป่รบัตวั
ลดลงอย่างต่อเน่ืองซึง่ปจัจยัดงักล่าว ลว้นแต่เป็นปจัจยัลบทีส่่งผล
ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 

โดยสาเหตุที่ท าให้การบริโภค การลงทุนและการผลิต
ภายในประเทศลดลงนัน้ ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการเบิกจ่าย
งบประมาณในการฟ้ืนฟูประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวที่หมดลง 
การสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ อย่าง
โครงการอุดหนุนซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน เป็นต้น 

ส าหรบัดา้นการส่งออกทีป่รบัตวัลดลงนัน้ เกิดจากปญัหา
การแขง็ค่าของเงินเยนทีเ่พิม่ขึน้ถึงร้อยละ 5  เมื่อเทยีบกบัค่าเงิน
สกุลสหรฐัฯ การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และล่าสุดปญัหาข้อ
พพิาทกบัจีน (ประเทศจีนถือได้ว่าเป็นตลาดส่งออกที่ส าคญัของ
ญี่ปุ่น) ลว้นแต่เป็นปจัจยัลบทีท่ าใหป้ริมาณการส่งออกลดลงส่งผล
ใหดุ้ลการคา้ขาดดุลอย่างต่อเน่ือง โดยตัวเลขภาคการส่งออกใน
เดอืนกนัยายนลดลงร้อยละ 10.3 ซึง่แย่ทีสุ่ดในรอบ 30 ปี  

 

 
อย่างไรก็ตามปจัจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นในอนาคต ยงัคงเป็นปญัหาหน้ีของยุโรป ปญัหาการคลงัของ
สหรฐัฯ fiscal cliff และราคาส่งออกสินค้าของญี่ปุ่นที่สูงขึ้นจาก
การแขง็ค่าของเงินเยน 

 
ท่ีมา : BOJ 
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ยอดค้ำปลีกสหรฐัฯ เดือน ตุลำคม ลดลงรอ้ยละ 0.3  

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ 
เดอืนตุลาคม ลดลงร้อยละ 0.3  การที่ยอดค้าปลีกลดลง เป็นผล
มาจากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงในช่วงปลายเดือน 
เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าว สหรฐัฯไดร้บัผลกระทบจากพายุเฮ
อริเคนเแซนดี ้ประชาชนส่วนใหญ่จึงซือ้สินค้าเฉพาะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชวีติ อย่างสนิคา้จ าพวกอาหารและเชื้อเพลิงเพื่อกกัตุน
ไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน เท่านัน้ และลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆที่
ยงัไม่มีความจ าเป็นออกไปก่อน อีกทัง้ร้านค้าบางแห่งได้ปิด
กิจการลงเน่ืองจากคาดว่าได้รับผลกระทบจากพายุ ส่งผลให้
ประชาชนลดการจับจ่ายลงและหนัไปเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในยาม
ฉุกเฉินหรือใชใ้นการซ่อมแซมความเสียหายหลงัจากพายุเฮอริ
เคนแซนดีผ่้านพน้ไป โดยในเดอืนพฤศจิกายนคาดว่ายอดค้าปลีก
จะปรบัตวัดขีึน้ โดยเฉพาะกลุ่มวสัดุก่อสร้างที่น่าจะมีการจับจ่าย
ใชส้อยเพิม่มากขึน้ 
 

ยโุรปชมุนุมประท้วงมาตรการรดัเขม็ขดั 

คนงานในยุโรปจ านวน 23 ประเทศ อาทิ สเปน กรีซ 
โปรตุเกส อติาล ีเบลเยยีม เยอรมนี ฝรัง่เศส และองักฤษรวมตัว
ประท้วงหยุดงานตัง้แต่วนัพุธที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อ
ต่อต้านมาตรการรัดเข็มข ัดที่ร ัฐบาลแต่ละประเทศก าลัง
ด าเนินการอยู่  ประกอบด้วยการปรับลดเงินเดือน ลดจ านวน
พนกังาน สวสัดกิาร และบ าเหน็จบ านาญ พร้อมทัง้ การขึ้นภาษี 
เหตุประท้วงดงักล่าวส่งผลให้โรงเรียนและสถานประกอบการ
จ านวนมากต้องหยุดท าการ รวมถึงระบบขนส่งมวลชลทัง้รถ
โดยสาร รถไฟ และเทีย่วบินต่างๆ ยกเลิกการให้บริการ ส าหรับ
การชุมนุมประทว้งในครัง้น้ีสาเหตุเกิดจากวิกฤติหน้ีสาธารณะที่
ยดืเยือ้และเลวร้ายลงของยุโรป ท าให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ 
ด าเนินมาตรการรัดเข็มขดัเพื่อหวงัแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามรัฐบาลของแต่ละประเทศในยุโรปควรจัดการกบั
ปญัหาดงักล่าวอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากหากปล่อยให้การประท้วง
ดงักล่าวยดืเยือ้จะยิง่ท าใหเ้ศรษฐกจิของยุโรปถดถอยมากขึน้  

 

สถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนั 
ราคาน ้ามนัดิบดไูบสปัดาห์น้ี ยงัคงมีความผันผวนจาก

การความกงัวลกบัการแกป้ญัหา Fiscal cliff ของสหรฐัฯ และการ
แกป้ญัหาหน้ีสาธารณะในยุโรป โดยเฉพาะกรีซ สเปน และอิตาล ี

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลางและ
ความขดัแยง้เรื่องโครงการนิวเคลยีร์ของอิหร่านยงัคงเป็นปจัจัย
ส าคญัทีท่ าใหร้าคาน ้ามนัอยู่ในระดบัสงู 

 
ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2555 

 12 
Nov 
2012 

13 
Nov 
2012 

14 
Nov 
2012 

15 
Nov 
2012 

16 
Nov 
2012 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

106.25 106.25 105.73 107.18 - 106.35 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 

 ราคาน ้ามนัดิบดไูบ  

 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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 ผลการเยือนของโอบามาในไทย พมา่ และกมัพูชา 
 ผลการประชมุผู้น าอาเซยีนที่กมัพูชา 
 ผลการประชมุของภาคเอกชนเรื่องคา่แรงสามรอ้ยบาท 
 ผลการสมัมนาวชิาการของหอการคา้ไทย 
 ความคบืหน้าการชมุนุมทางการเมอืงขององคก์รพทิกัษ์สยาม 
 ความคบืหน้าของงบประมาณและเรื่องการคลงั 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี (19-23 พฤศจิกายน 2555) 


