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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 20 ประจาวันที่ 19 พ.ย. 55






ช่วงวันที่ 12-16 พ.ย. 55

ธปท. เผยกาไรสุทธิ ธนาคารพาณิ ชย์ 9 เดือนแรกโตร้อยละ 19
ท่องเที่ ยวไทย "พร้อมปานกลาง" รับAEC คาดข้อดีมากกว่าข้อเสีย
ครม. เห็นชอบจัดตัง้ เขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน
ผลการจัดเก็บรายได้รฐั บาลปี งบประมาณ 2555

 เศรษฐกิ จ ญี่ปุ่น ไตรมาส 3 หดตัวร้อยละ 3.5
 ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน ตุลาคม ลดลงร้อยละ 0.3
 ยุโรปชุมนุมประท้วงมาตรการรัดเข็มขัด
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์
ธปท. เผยกำไรสุทธิ ธนำคำรพำณิ ชย์ 9 เดือนแรกโตร้อยละ
19
นายอานุ ภาพ คูวินิชกุ ล ผู้ อานวยการอาวุโ ส ฝ่ ายกล
ยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยถึง ผลการดาเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ ไตรมาสที่ 3/2555 มีกาไรสุทธิ 4.2 พันล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อน จากการกันสารอง และภาษีเ งินได้ที่
เพิม่ ขึน้ ขณะทีภ่ าพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี นี้ มีกาไรสุทธิ
134.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากทีธ่ นาคารพาณิชย์ เร่ ง ระดมเงินฝาก โดย
ให้อตั ราดอกเบี้ยพิเ ศษ ส่ง ผลให้สภาพคล่องผ่ อนคลายมากขึ้น
ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เ กิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล มียอดคงค้าง
264.6 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1.8 พันล้านบาทจากไตรมาสก่อนแต่
จะไม่มผี ลต่อเศรษฐกิจ
อย่า งไรก็ต าม ธนาคารแห่ง ประเทศไทย จะติด ตาม
แนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่ อไป โดยเชื่อว่าปี หน้า
การขยายตัว ของสิน เชื่อจะไม่ สูง เท่ ากับ ปี นี้ เนื่อ งจากสินเชื่อ
รถยนต์ และสินเชื่อดอกเบี้ยต่า หรือซอฟต์โลน ซึง่ สินเชื่อดังกล่าว
เป็ นปจั จัยหลักทีท่ าให้สนิ เชื่อในไตรมาส 3 ขยายตัว โดยเฉพาะ
ซอฟต์โลนทีม่ ยี อดสินเชื่อถึง 1 แสนล้านบาทจะหมดลงในปี นี้

จากการเปิ ดเผยของธนาคารแห่ง ประเทศไทยดัง กล่าว
สอดคล้องกับตัวเลขปริมาณเงินฝากและเงินให้สินเชื่อในช่วงไตร
มาสที่ 3 ที่ขยายตัวในระดับ ที่ดี เนื่องจากสถานการณ์ด้านการ
ปล่อยสินเชื่อในระยะนี้มีการขยายตัวในระดับ ที่ดี อันเป็ นผลมา
จากการขยายตัวของสินเชื่อในการเช่าซือ้ รถยนต์ตามนโยบายคืน
ภาษีรถยนต์คนั แรก และการปล่อยสินเชื่อเพื่อการฟื้ นฟูภายหลัง
สถานการณ์น้าท่วมในปี ทผี่ ่านมา ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีการ
เร่งระดมเงินฝากเพิม่ มากขึน้ ซึง่ คาดว่าสถานการณ์ด้านปริมาณ
เงินฝากและเงินให้สนิ เชื่อในไตรมาสที่ 4 น่ าจะขยายตัวได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ตามสถานการณ์ ด้า นการบริ โ ภค และการลงทุ น ที่
ขยายตัวในระดับทีด่ ตี ่อเนื่องในระยะนี้ ในขณะทีก่ ารขยายตัวของ
สินเชื่อในปี 2556 น่าจะขยายตัวในระดับทีต่ ่ากว่าในปี 2555 ตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ บางมาตรการที่จ ะหมดอายุลงในปี นี้
ท่องเทีย่ วไทย "พร้อมปำนกลำง" รับAEC คำดข้อดีมำกกว่ำ
ข้อเสีย
การท่ องเที่ ย วแห่ ง ปร ะเทศไทย (ทท ท.) จั ด ท า
“โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ อการเดินทาง
ท่ อ ง เที่ ย ว ” ร่ วม กับ ศู น ย์ พ ยา กร ณ์ เ ศร ษฐ กิ จ และธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยกาหนดการสารวจ 4 ครัง้ ภายใน
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ครม. เห็นชอบจัดตัง้ เขตพิเศษกำรค้ำข้ำวอำเซียน
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบจัดตัง้ กลไกความร่วมมือด้าน
ตลาดข้าวอาเซียน และการจัดตัง้ เขตพิเ ศษการค้าข้าวอาเซียน
เพื่ อ สร้ า งความร่ วมมื อ ด้ า นสิ น ค้า เกษตรระหว่ า งประเทศ
โดยเฉพาะข้า ว ข้า วโพดเลี้ย งสัต ว์ และมันส าปะหลัง ในการ
ยกระดับความร่วมมือของประเทศผู้ผ ลิต และผู้ค้าสินค้าสาคัญใน
อาเซียน โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการจัดตัง้ คณะทางาน
ศึกษาจัดตัง้ ความร่วมมือสินค้าเกษตรของไทยกับ ประเทศเพื่อน
บ้านใน 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และ
เวีย ดนาม ด้ว ยการตัง้ คณะท างานย่ อ ยรายสิน ค้า 3 คณะ
พิจารณากาหนดมาตรการแก้ไขปญั หา อุปสรรค และผลักดันการ
ส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ในส่วนของข้าว มอบหมายให้อธิบ ดี
กรมการค้าต่ างประเทศดูแ ล ซึ่ง ความร่ วมมือ ดัง กล่ าวจะเป็ น
ประโยชน์ต่อไทยในการแสดงบทบาทการเป็ นผู้นาในตลาดข้าว
โลก สร้างความร่วมมือด้านตลาดข้าวของประเทศในอาเซียนให้
เป็ นรูปธรรม ทาให้ร าคาข้าวมีเ สถียรภาพมากขึ้ น ที่สาคัญช่วย
เพิม่ รายได้และความเป็ นอยู่ของเกษตรกรดีขนึ้ ตาม และสนับสนุ น
ความมั ่นคงทางด้านอาหารของอาเซียนและของโลกด้วย
ซึง่ ทีจ่ ะเห็นได้ว่า การทีม่ แี นวคิดในการสร้างร่วมมือ ด้าน
สินค้าเกษตรหากสามารถด าเนินการได้อย่า งชัดเจนและเป็ น
รูปธรรมน่าจะเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นข้อกังวลใน
เรื่องนี้เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็ นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนของ
ทุกประเทศ เนื่องจากจะมีป ระชาชนในประเทศของตนจ านวน
มากเกีย่ วข้อง ส่งผลให้แต่ ละประเทศต้องปกป้ องเกษตรกรของ
ตน ซึง่ หากทุกประเทศทีเ่ ข้ามาร่วมมือมีความจริง ใจต่ อกันน่ าจะ
ส่งผลให้การดาเนินการดังกล่าวได้ป ระโยชน์แก่ทุกประเทศ โดย
รัฐ บาลของแต่ ป ระเทศจ าเป็ นที่จ ะต้องให้ความใส่ใจเป็ นพิเ ศษ
และต้องหาจุดยืนของแต่ละประเทศว่าจะมีความเหมือนและความ
แตกต่างกันอย่างไรเพื่อจุดร่วมทีเ่ หมาะสมต่อไป

ปี งบประมา ณปี 2556 ประเดิ ม ส ารวจครั ้ง แรกในหัว ข้ อ
“สถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวไทย และการเตรียมความพร้อม
รับมือ เออีซ”ี เป็ นการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ผล
สารวจถึงความพร้อมของผู้ป ระกอบการไทยด้านการท่องเที่ยว
ซึง่ เป็ นหนึ่งในสาขาทีจ่ ะเปิ ดเสรีในปี 2558
นายพงศธร เกษสาลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย เปิ ดเผยถึง ผลการสารวจว่าผล
สารวจพบว่าภาคธุรกิจท่องเทีย่ วไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ เอ
อีซี ระดับ ปานกลางร้อ ยละ 58.4 และพร้อมมากร้อ ยละ 27.5
พร้อมเผยว่าภาพรวมการท่องเทีย่ วปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 44.9 เห็นว่าสถานการณ์ท่องเทีย่ ว
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีนักท่องเที่ย วจากจีนเดินทางเข้าประเทศ
ไทยเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุดรองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและ
เอเชีย โดยครึ่งปี แรกมีมนี กั ท่องเทีย่ วอาเซียนเดินทางเข้าประเทศ
ไทยจ านวน 3.03 ล้า นคน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 8 ก่ อให้เ กิดรายได้
จานวน 77,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 แสดงให้เ ห็นถึง
ศักยภาพด้านการท่ องเที่ยวของประเทศในกลุ่ม อาเซียน โดย
ผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้นในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
หรือ เออีซี ในปี 2558 ผู้ป ระกอบการมองว่าจะส่ง ผลกระทบใน
ด้า นบวกต่ อ ธุ ร กิจ มากที่สุ ด โดยเฉพาะการเพิ่ม ของจ านวน
นักท่องเทีย่ ว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว ผู้ป ระกอบการส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 52.7 ยัง มองว่า เออีซี เป็ นโอกาสในการกอบโกย
รายได้จากการท่องเทีย่ ว เพราะมีปจั จัยส่งเสริมเรื่องการไม่ต้องมี
วีซ่าทาให้การเดินทางเสรีมากขึน้ ขณะทีอ่ กี ร้อยละ 17.3 ระบุ ว่ามี
อุปสรรคมากกว่าโอกาส เพราะธุรกิจจะมีค่แู ข่งเพิม่ ขึน้
ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมของผู้ป ระกอบการ
ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ย วไทยก่ อ นเข้ า สู่ เออีซี ในปี 2558 มองว่ า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มกี ารเตรียมความพร้อมร้อยละ 85.5 โดย
มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุดในเรื่องการพัฒ นาสินค้า และ
การบริ การให้ได้ม าตรฐานสากล และสิ่ง ที่ร ัฐบาลจะต้ อ งเร่ ง
ดาเนินการเป็ นลาดับต้นหลังจากนี้ คือ การปรับ สิ่ง อานวยความ
สะดวก การดูแลความปลอดภัย และการกระตุ้นการท่องเที่ยวทัง้
ในประเทศและต่ างประเทศในรู ป แบบโรดโชว์ รวมถึ ง มีก าร
ปรับปรุงการทางานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มกี ารทางานแบบบูรณาการร่วมกันเพิม่ มากขึน้

ผลกำรจัดเก็บรำยได้รฐั บำลปี งบประมำณ 2555
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แถลงว่า การจัดเก็บ รายได้ของรัฐบาลในเดือนตุ ลาคม
ซึง่ เป็ นเดือนแรกของปี งบประมาณ 2556 ทะลุเป้ารายได้ของทัง้ 3
กรมเป็ นจานวนมาก สะท้อนถึง เศรษฐกิจ ภายในประเทศทัง้ การ
บริโภค การลงทุน และการนาเข้าทีข่ ยายตัว แต่ การนาส่ง รายได้
ของรัฐวิสาหกิจลดลง เป็ นผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลอยู่ที่ 148.0
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พันล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 3.1 พันล้านบาท หรือร้อยละ
2.1 (สูง กว่ าเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว 11.3) ดัง นัน้ คาดว่าใน
ปี งบประมาณ 2556 รัฐ บาลจะสามารถจัดเก็บ รายได้ต ามเป้ าที่
2.1 ล้านล้านบาท โดยมีผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงาน ดังนี้
1. กรมสรรพากร จัดเก็บ รายได้ร วม 106.4 พันล้า น
บาท สูงกว่าปี ทผี่ ่านร้อยละ 19.8 เนื่องจากการขยายตัวของการ
บริโภคและการนาเข้าส่ง ผลให้จ ัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ 58.9
พันล้านบาท ซึง่ สูงกว่าปี ทผี่ ่านมา ร้อยละ 23.3 และฐานเงินฝาก
ประจ าขยายตัว อย่ างต่ อ เนื่ องตัง้ แต่ ไ ตรมาสแรกของปี 2555
ส่ง ผลให้จ ัดเก็บ ภาษีเ งินได้นิติ บุ คคลธรรมดาได้เ พิ่มขึ้นร้อยละ
14.1 ตามลาดับ
2. กรมสรรพามิต จัดเก็บรายได้รวม 37.2 พันล้านบาท
้
สูงกว่าเปาหมายและสูง กว่าปี ที่ผ่ านมา ร้อยละ 15.5 และ 39.0
ตามลาดับ เนื่อ งจากการนโยบายรถยนต์ ใหม่ คนั แรกส่ง ผลให้
จัดเก็บภาษีรถยนต์ได้สูง กว่าปี ที่ผ่ านมา ร้อยละ 84.9 การปรับ
เพิม่ อัตราภาษีสุราส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเบียร์ได้สงู กว่าประมาร
การและสูง กว่าปี ที่ผ่ านมา ร้อยละ 27.9 และ 28.6 ตามลาดับ
แม้ว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีน้ามันได้ต่ ากว่าประมาณการที่ร้อย
ละ 20.6 แต่กส็ งู กว่าปี ทแี่ ล้วร้อยละ 2.9 ร้อยละ จากปริมาณการ
ใช้น้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขยายตัวน้อยกว่าที่ป ระมาณการ
ไว้
3. กรมศุลกากร จัดเก็บ รายได้ร วม 10.8 พันล้านบาท
สูง กว่าเป้ าหมายและสูง กว่า ปี ที่ผ่ านมา ร้อยละ 9.2 และ 39.5
ตามลาดับ เนื่องจากการขยายตัวของการนาเข้ายานบก อุป กรณ์
และส่วนประกอบเครื่องจักรเครื่องใช้กล เครื่องจักรไฟฟ้า ของทา
ด้วยเหล็ก และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
4. รัฐวิสาหกิจ นาส่งรายได้รวม 13.2 พันล้านบาท ต่ า
กว่า เป้ าหมายและต่ ากว่า ปี ที่ผ่ า นมา ร้ อยละ 31.7 และ 36.0
ตามลาดับ
5. หน่ วยงานอื่น จัดเก็บ รายได้ร วม 5.6 พันล้านบาท
สูงกว่าเป้ าหมายและสูง กว่าปี ที่ผ่ านมา ร้อยละ 25.8 และ 30.1
ตามลาดับ เนื่องจาก (1) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมและกาไรของ
องค์กร และ (2) การจัดเก็บ รายได้จ ากการขายการขายเหรียญ
กษาปณ์ของกรมธนารักษ์
จากข้อ มู ล การจั ด เก็ บ รายได้ ข องรั ฐ บาลที่ สูง กว่ า
เป้าหมาย สะท้อนให้ถึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของ

ป ร ะ เ ท ศอย่ า ง ต่ อเ นื่ อ ง จ า กกา ร บ ริ โ ภคแล ะ กา ร ลง ทุ น
ภายในประเทศ จากนโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิจ ของภาครั ฐ
ประกอบการปรับเพิม่ อัตราภาษี แต่ยงั มีปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่ อการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลทีพ่ งึ ระวังอาทิ การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ า 300
บาททั ่วประเทศ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20
ทีบ่ งั คับในในวันที่ 1 มกราคม 2556 อาจจะส่ง ผลต่ อการจัดเก็บ
ภาษี นิติ บุ ค คล สถานการณ์ ทางการเมือ งที่ยงั มีความผัน ผวน
อาจจะมีผ ลต่ อบรรยากาศการค้าและการลงทุน ของประเทศ
รวมทังการภาวะเศรษฐกิ
้
จ ของประเทศคู่ค้าที่ยงั มีความผันผวน
อาจจะมีผ ลต่ อภาคการส่ง ออกอาจจะส่ง ผลต่ อการจัดเก็บ ภาษี
อากรขาออก
การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ เดือน ม.ค. – ต.ค. 2555
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Weekly Review
การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ตลอดสัปดำห์ปรับตัวลดลง 10.7 จุด
SET Index ณ.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ปิ ดที่ร ะดับ
1,280.13 จุด ปรับตัวลดลง 10.7 จุดเมื่อเทียบกับ ดัชนีในช่วงต้น
สัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,290.83 จุด โดยมีมลู ค่าการซือ้ ขายตลอดสัปดาห์
160482.3 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัป ดาห์
ก่อนทีม่ มี ลู ค่าการซือ้ ขาย 186,247.7 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อ
ขายสะสม (วันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2555) นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศ และบัญชีลงทุนทั ่วไปในประเทศ ซือ้ สุทธิ 8,879.57 และ
1,360.24 ล้านบาท ในขณะที่บ ัญชีบ ริ ษัท หลัก ทรัพย์ และนัก
ลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 2,263.67 และ 7,976.14 ล้านบาท

รำคำทองคำตลอดสัปดำห์ปรับตัวลดลง 21.7 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์
ราคาทองคาในสัป ดาห์นี้มีการปรับ ตัว ลดลงโดยราคา
ทองค า ณ.วัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2555 อยู่ที่ร ะดับ 1,712.0
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัป ดาห์ที่
อยู่ที่ร ะดับ 1,733.7 เหรียญสหรัฐฯต่ อออนซ์ โดยปรับ ตัวลดลง
21.7 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ถือเป็ นการปรับ ตัวลดลงของราคา
ทองคาในระดับสูง หลังจากทีร่ าคาทองคาปรับ ตัวเพิ่มขึ้นไปมาก
ในสัปดาห์ทผี่ ่านมา

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
อย่างไรก็ต ามป จั จัยเสี่ยงต่ อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นในอนาคต ยังคงเป็ นปญั หาหนี้ของยุโรป ปญั หาการคลังของ
สหรัฐฯ fiscal cliff และราคาส่ง ออกสินค้าของญี่ปุ่นที่สูง ขึ้นจาก
การแข็งค่าของเงินเยน

เศรษฐกิ จญีป่ นุ่ ไตรมำส 3 หดตัวร้อยละ 3.5
ญี่ปุ่นเปิ ดเผยตัวเลขผลิต ภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ประจาไตรมาส 3 หดตัวลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ ปี ที่
ผ่านมา (YOY) และเป็ นการลดลงครัง้ แรกในนับตัง้ แต่ปี 2554 ซึ่ง
ั หาทัง้
การชะลอตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 3 ของปี นี้ เกิดจากป ญ
ปจั จัยภายในและภายนอกทีร่ ุมเร้า โดยเริ่มตัง้ แต่ ต ัวเลขด้านการ
บริโภค การลงทุน การผลิต ตลอดจนปริมาณการส่งออกทีป่ รับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่องซึง่ ปจั จัยดังกล่าว ล้วนแต่เป็ นปจั จัยลบทีส่ ่งผล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยสาเหตุ ที่ท าให้ก ารบริ โภค การลงทุ นและการผลิต
ภายในประเทศลดลงนัน้ ส่ ว นหนึ่ ง อาจเกิดจากการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณในการฟื้ นฟูป ระเทศจากเหตุ แผ่ นดินไหวที่หมดลง
การสิ้น สุด มาตรการกระตุ้ นการบริโ ภคภายในประเทศ อย่า ง
โครงการอุดหนุนซือ้ รถยนต์ประหยัดพลังงาน เป็ นต้น
ั หา
สาหรับด้านการส่งออกทีป่ รับตัวลดลงนัน้ เกิดจากป ญ
การแข็งค่าของเงินเยนทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ค่าเงิน
ั หาข้อ
สกุลสหรัฐฯ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลก และล่าสุดป ญ
พิพาทกับจีน (ประเทศจีนถือได้ว่าเป็ นตลาดส่ง ออกที่สาคัญของ
ญี่ปุ่น) ล้วนแต่เป็ นปจั จัยลบทีท่ าให้ปริมาณการส่งออกลดลงส่งผล
ให้ดุลการค้าขาดดุลอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขภาคการส่ง ออกใน
เดือนกันยายนลดลงร้อยละ 10.3 ซึง่ แย่ทสี่ ุดในรอบ 30 ปี

JAPAN

YOY%

6

4.9 4.6 5.4

4.5

4
-0.8

2
0

3.4

2.8
0.1

-1.7

-0.7-0.6

3.6
-3.5

-2 2552 2554 q2/2553 q4/2553 q2/2554 q4/2554 q2/2555
-4
-6
-8

-5.5

ที่มา : BOJ

4

Weekly Review
ยอดค้ำปลีกสหรัฐฯ เดือน ตุลำคม ลดลงร้อยละ 0.3
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ
เดือนตุลาคม ลดลงร้อยละ 0.3 การที่ยอดค้าปลีกลดลง เป็ นผล
มาจากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงในช่วงปลายเดือน
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว สหรัฐฯได้รบั ผลกระทบจากพายุ เ ฮ
อริเคนเแซนดี้ ประชาชนส่วนใหญ่จึงซือ้ สินค้าเฉพาะที่จ าเป็ นต่ อ
การดารงชีวติ อย่างสินค้าจาพวกอาหารและเชื้อเพลิง เพื่อกักตุ น
ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เท่านัน้ และลดการซื้อสินค้าฟุ ่มเฟื อยอื่นๆที่
ยัง ไม่มีความจ าเป็ นออกไปก่อ น อีก ทัง้ ร้า นค้าบางแห่ ง ได้ปิ ด
กิจ การลงเนื่องจากคาดว่า ได้ร ับ ผลกระทบจากพายุ ส่ง ผลให้
ประชาชนลดการจับ จ่ ายลงและหันไปเก็บ เงินไว้เ พื่อใช้ในยาม
ฉุกเฉินหรือใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายหลัง จากพายุเ ฮอริ
เคนแซนดีผ้ ่านพ้นไป โดยในเดือนพฤศจิกายนคาดว่ายอดค้าปลีก
จะปรับตัวดีขนึ้ โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่น่าจะมีการจับ จ่ าย
ใช้สอยเพิม่ มากขึน้

อย่างไรก็ต าม สถานการณ์ ความไม่สงบในตะวันออกกลางและ
ความขัดแย้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่ านยัง คงเป็ นป จั จัย
สาคัญทีท่ าให้ราคาน้ามันอยู่ในระดับสูง
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2555
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ยุโรปชุมนุมประท้วงมาตรการรัดเข็มขัด
คนงานในยุโรปจ านวน 23 ประเทศ อาทิ สเปน กรี ซ
โปรตุเกส อิตาลี เบลเยียม เยอรมนี ฝรั ่งเศส และอัง กฤษรวมตัว
ประท้วงหยุดงานตัง้ แต่ วนั พุธ ที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่ านมาเพื่อ
ต่ อ ต้ า นมาตรการรัด เข็ ม ขัด ที่ร ั ฐ บาลแต่ ละประเทศก าลัง
ดาเนิน การอยู่ ประกอบด้ว ยการปรับ ลดเงิน เดือน ลดจ านวน
พนักงาน สวัสดิการ และบาเหน็จบานาญ พร้อมทัง้ การขึ้นภาษี
เหตุ ป ระท้วงดัง กล่าวส่ง ผลให้โ รงเรียนและสถานประกอบการ
จ านวนมากต้องหยุด ทาการ รวมถึ ง ระบบขนส่ง มวลชลทัง้ รถ
โดยสาร รถไฟ และเทีย่ วบินต่างๆ ยกเลิกการให้บ ริการ สาหรับ
การชุมนุมประท้วงในครัง้ นี้สาเหตุ เ กิดจากวิกฤติหนี้สาธารณะที่
ยืดเยือ้ และเลวร้ายลงของยุโรป ทาให้ร ัฐบาลของประเทศต่ างๆ
ั หาที่เ กิด ขึ้น แต่
ดาเนิน มาตรการรัด เข็มขัด เพื่อหวัง แก้ไ ขป ญ
อย่างไรก็ต ามรัฐบาลของแต่ ละประเทศในยุโรปควรจัดการกับ
ปญั หาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากหากปล่อยให้การประท้วง
ดังกล่าวยืดเยือ้ จะยิง่ ทาให้เศรษฐกิจของยุโรปถดถอยมากขึน้
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สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมัน
ราคาน้ามันดิบดูไบสัปดาห์นี้ ยังคงมีความผันผวนจาก
การความกังวลกับการแก้ปญั หา Fiscal cliff ของสหรัฐฯ และการ
แก้ปญั หาหนี้สาธารณะในยุโรป โดยเฉพาะกรีซ สเปน และอิต าลี
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Weekly Review
ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 พฤศจิกายน 2555)
 ผลการเยือนของโอบามาในไทย พม่า และกัมพูชา
 ผลการประชุมผู้นาอาเซียนที่กมั พูชา
 ผลการประชุมของภาคเอกชนเรื่องค่าแรงสามร้อยบาท
 ผลการสัมมนาวิชาการของหอการค้าไทย
 ความคืบหน้าการชุมนุมทางการเมืองขององค์กรพิทกั ษ์สยาม
 ความคืบหน้าของงบประมาณและเรื่องการคลัง
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