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ช่วงวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556

ธปท. หัน่ GDP 56 เหลือร้อยละ 4.2 ส่งออกดิ่ ง หนี้ ครัวเรือนพุ่ง
ความเชื่อมันอุ
่ ตฯ มิ.ย.วูบ กังวลปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิ จในและนอกประเทศ
สอท. โวส่ งออกยานยนต์ สดใส ชดเชยบริโภคในประเทศที่แผ่วลง ส่ งผลยอดผลิตคึกคักต่ อเนื่อง
ท่องเที่ ยวไทยสดใส 6 เดือนแรกยอดนักท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ชงราคาจานา 13,500 บาทพาณิ ชย์เสนอปี การผลิ ต 2556/57
พบข้าวเกิ นเกณฑ์โคเด็กซ์-ผู้ผลิ ตเล็งเก็บคืน
รายได้รฐั บาล มิ .ย. ตา่ เป้ า 3.6 พันล้าน รวม 9 เดือนยังเกิ นเป้ า 8.1 หมื่นล้านบาท
ธนาคารกลางสหรัฐฯคงมาตรการ QE จนกว่าเศรษฐกิ จแข็งแกร่ง
เศรษฐกิ จจีนไตรมาสสองขยายตัวร้อยละ 7.5
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

ธปท. หั ่น GDP 56 เหลือร้อยละ 4.2 ส่งออกดิง่ หนี้ ครัวเรือ น
พุ่ง
นายไพบูลย์ กิตติศรีกงั วาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เปิ ดเผยว่ า ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยปรับลดคาดการณ์อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
(GDP) ปี 2556 ลงเหลือร้อยละ 4.2 จากเดิมคาดไว้ว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 5.1 เนื่องจากการส่งออกฟื้นตัวช้า โดยส่ง ออกทัง้ ปี น่าจะ
โตเพียงร้อยละ 4.0 จากเดิมคาดไว้ว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ที่
ร้อยละ 7.5 จากการทีเ่ ศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ประกอบ
กับแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มต่ ากว่าที่
ประเมินไว้ ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานปี นี้น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ลดลง
จากร้อยละ 1.6 เงินเฟ้อทั ่วไปอยู่ทรี่ ้อยละ 2.3 ลดลงจากร้อยละ
2.7 ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ทรี่ ้อยละ 2.5 ถือเป็ นระดับ ที่
เหมาะสม แต่หากอนาคตเกิดความผันผวนและส่ง ผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็พร้อมที่
จะปรับ อัต ราดอกเบี้ ยนโยบายให้สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่
เปลีย่ นแปลงไป
การปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจ ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในระดับดังกล่าว สอดคล้องกับ การที่ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการปรับ ลดประมาณ
การณ์เศรษฐกิจ ไปแล้วในช่วงก่อนหน้า (8 กรกฎาคม 2556) ที่
มองว่าเศรษฐกิจไทยปี 2556 น่ าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.3 ชะลอ
ตัว ลงจากที่ค าดการณ์ ไ ว้ค รัง้ ก่อ น ซึ่ง เหตุ ผ ลในการปรับ ลด
ประมาณการเศรษฐกิจเป็ นผลมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่
ชะลอลงชัดเจนในช่วงทีผ่ ่านมา รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐทีเ่ ริ่มอ่อนแรงลง ส่งผลให้การบริโภคในประเทศชะลอ
ลง รวมถึงหนี้สนิ ภาคครัวเรือนสูง ขึ้นอันเป็ นผลมาจากนโยบาย
กระตุ้น เศรษฐกิจ ของภาครัฐในช่วงก่ อนหน้ า ซึ่ง จะเป็ นป จั จัย
ลดทอนการใช้จ่ายของประชาชน อีกทังโครงการลงทุ
้
นของภาครัฐ
ทีล่ ่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการบริหารจัดการน้า 3.5 แสน
ล้านบาททีต่ ิดปญั หาข้อกฎหมาย ส่งผลให้เม็ดเงินทีจ่ ะเข้าสู่ร ะบบ
ช้าลง ซึง่ ปจั จัยสาคัญที่จ ะทาให้เ ศรษฐกิจ ไทยขยายตัว ในช่วงที่
เหลือของปี รฐั บาลจะต้องหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรูป แบบ
ต่ า งๆ เพิ่ ม มากขึ้น รวมถึ ง มีก ารอัด ฉี ด เม็ด เงิ น เข้า สู่ ร ะบบ
เศรษฐกิจ ผ่ านโครงการลงทุนในรูป แบบต่ างๆ ของภาครัฐเพิ่ม
มากขึน้

1

Weekly Review
ความเชือ่ มั ่นอุตฯ มิ.ย.วูบ กังวลปัจจัยเสีย่ งเศรษฐกิ จ ในและ
นอกประเทศ
นายพยุงศักดิ ์ ชาติสุทธิผ ล ประธานสภาอุต สาหกรรม
แห่ง ประเทศไทย (สอท.) เปิ ดเผยถึง ผลการสารวจดัช นีความ
เชื่อมั ่นของภาคอุต สาหกรรมในเดือ นมิถุ นายน 2556 ค่ าดัช นี
ความเชื่อ มั ่นอยู่ที่ร ะดับ 93.1 ลดลงจากระดับ 94.3 ในเดือ น
พฤษภาคม 2556 ทัง้ นี้ค่าดัชนี ความเชื่อมั ่นที่ลดลง เป็ นผลมา
จากการปรับ ตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั ่นในองค์ป ระกอบ
ยอดคาสั ่งซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผล
ประกอบการ โดยเมื่อจาแนกตามขนาดของอุตสาหกรรมในเดือน
มิถุนายน 2556 พบว่าดัชนีความเชื่อมั ่นของอุต สาหกรรมขนาด
ย่อมปรับเพิม่ ขึน้ อยู่ทรี่ ะดับ 89.3 ในขณะอุตสาหกรรมขนาดกลาง
อยู่ทรี่ ะดับ 94.2 และขนาดใหญ่อยู่ทรี่ ะดับ 95.3 ซึ่ง เป็ นการปรับ
ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2556 สาหรับ ดัชนีความเชื่อมั ่นของ
ผู้ประกอบการอุต สาหกรรม พบว่ากลุ่มที่มีการส่ง ออกน้อยกว่า
ร้อ ยละ 50 ของยอดขาย (เน้น ตลาดในประเทศ) ดัช นีค วาม
เชื่อมั ่นฯเดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ร ะดับ 94.4 ลดลงจาก 95.1
ในเดือนพฤษภาคม 2556 และกลุ่มที่มีการส่ง ออกตัง้ แต่ ร้อยละ
50 ของยอดขายขึ้นไป (เน้นตลาดในต่ างประเทศ) พบว่าดัช นี
ความเชื่อมั ่นฯ เดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ร ะดับ 89.2 ลดลงจาก
ระดับ 89.5 ในเดือนพฤษภาคม 2556
ก า ร ป รั บ ตั ว ล ด ล ง ข อ ง ค่ า ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2556 น่าจะเป็ นผลมาจากการ
ที่ผู้ป ระกอบการมีค วามกัง วลต่ อ ป จั จัยเสี่ย งทางเศรษฐกิจ ทัง้
เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยใน
ส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นผลมาจากการชะลอตัวของ
การบริ โภคภายในประเทศ การที่ภ าครัฐยัง ไม่ มีค วามชัด เจน
เกี่ย วกับ มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิจ ในระยะต่ อ ไป รวมถึ ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในส่วนของเศรษฐกิจ ของ
ประเทศคู่คา้ ทีย่ งั คงมีความเปราะบาง และความไม่แน่ นนอนใน
ระดับสูงส่งผลกระทบต่ อสถานการณ์การส่ง ออกมีสญ
ั ญาณการ
ชะลอตัว ตลอดจนต้ น ทุ น การผลิ ต ที่สู ง ขึ้น ซึ่ ง สถานก ารณ์
เศรษฐกิจทังในประเทศและเศรษฐกิ
้
จโลกดัง กล่าวส่ง ผลให้หลาย
หน่วยงานเริ่มปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ซึง่ จากความกังวลดังกล่าวส่ง ผลให้ดชั นีความเชื่อมั ่นคาดการณ์
ในอีก 3 เดือนข้างหน้าทีป่ รับ ตัวลดลงอยู่ที่ร ะดับ 98.7 โดยปรับ
ลดลงจ ากระดั บ 100 .4 ในเดื อ นพ ฤษภาคม 2556 โดย

ผู้ ป ระกอบการเสนอแนะให้ภ าครัฐ เร่ ง หามาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจในครึ่งปี หลัง 2556 พร้อมขยายขอบเขตความร่ วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้า
และบริการให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้
สิน ค้า ที่ผ ลิต ภายในประเทศ เพื่ อ ทดแทนสิน ค้า นาเข้าที่ด้อ ย
คุณภาพและเป็ นอันตรายต่ อ ผู้บ ริโ ภค และส่ง เสริมการพัฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตให้กบั ผู้ประกอบการ SMEs เพิม่ มากขึน้
สอท. โวส่งออกยานยนต์สดใส ชดเชยบริโภคในประเทศที ่
แผ่วลง ส่งผลยอดผลิตคึกคักต่อเนื อ่ ง
นายสุร พงษ์ ไพสิฐพัฒ นพงษ์ รองประธานและโฆษก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
(ส.อ.ท.) เปิ ดเผยถึง การผลิต รถยนต์ในเดือนมิถุ นายนมีจ านวน
ทังหมด
้
2.17 แสนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 เทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.37 เทียบกับเดือนพฤษภาคมแบ่งเป็ นการ
ผลิต เพื่อส่ ง ออก 9.51 หมื่น คัน เป็ นการผลิต เพื่อ จ าหน่ า ยใน
ประเทศ 1.22 แสนคันหรือเป็ นร้อยละ 43.82 และร้อยละ 56.18
ของการผลิตทังหมดตามล
้
าดับ ส่งผลให้การผลิต ใน 6 เดือนแรก
ของปี อยู่ที่ 1.34 ล้านคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.61 เป็ นการผลิต เพื่อ
ส่ง ออก 5.40 แสนคัน เป็ นการผลิต เพื่อจ าหน่ ายในประเทศ 8
แสนคัน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 40.29 และร้อยละ 59.71 ของการผลิต
ทังหมดตามล
้
าดับ
ในส่ ว นของยอดการส่ ง ออกเฉพาะรถยนต์ ไม่ ร วม
ชิ้นส่วนอื่นเดือนมิถุ นายนอยู่ที่ 9.62 หมื่นคันมูลค่า 4.47 หมื่น
ล้านบาท ส่งผลให้ยอดการส่ง ออกรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรกมี
จานวน 5.34 แสนคัน มูลค่า 2.40 แสนล้านบาท โดยในแง่ ของ
ปริมาณส่งออก 6 เดือนแรกถือว่าสูง เป็ นร้อยละ 98.9 ของยอด
ผลิตเพื่อส่งออกสะท้อนว่าตลาดส่งออกยังมีความต้องการสูง ซึ่ง ที่
เห็น ว่ า ประเทศที่มีมีก ารน าเข้า จากไทยสูง ขณะนี้ คือ เอเชีย
ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ในส่วนของยอดขายในประเทศ
พบว่าในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 1.06 แสนคัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ปี ทผี่ ่านมาร้อยละ 14.2 และลดลงจากเดือนพฤษภาคมร้อยละ.
5.21 โดยทังยอดผลิ
้
ต ที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าและยอดขายที่
ลดลงเมื่อเทียบกับทังช่
้ วงเดียวกันของปี ก่อนและเดือนก่อนหน้า
เป็ นผลจากการที่บ างโชว์รูมรถบางยี่ห้อส่ง มอบรถยนต์คนั แรก
เสร็จสิน้ แล้ว
จากตัวเลขการส่งออกรถยนต์ทยี่ งั คงอยู่ในระดับทีด่ ี และ
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ตารางเปรียบเที ยบจานวนนักท่องเที่ยวปี 2555/2556
: หน่ วยล้านคน

ความต้องการของตลาดต่ างประเทศยัง มีอยู่มาก ส่ง ผลให้สภา
อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยมองว่ายอดผลิต รถยนต์ในปี นี้จ ะ
เป็ นไปได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ที่ 2.55-2.57 ล้านคัน เนื่องจาก
ครึ่งปี แรกมียอดผลิตแล้ว 1.34 ล้านคัน หากครึ่ง ปี หลัง ผลิต ได้ไม่
ต่ า กว่ า 2 แสนคัน ต่ อ เดือ นยอดผลิต รถยนต์ ก็จ ะเป็ นไปตาม
เป้าหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ยอดผลิตรถยนต์ที่ขยายตัวได้ดีแม้ความ
ต้องการในประเทศจะชะลอหลังการสิน้ สุดโครงการคืนภาษีร ถคัน
แรกแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้ห นั ไปทาการผลิต เพื่อส่ง ออก
มากขึ้น ซึ่ง จะส่ ง ผลให้สถานการณ์ด้า นการผลิต รถยนต์ในปี นี้
น่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้ในระดับทีด่ ตี ่อเนื่องจากปี ทผี่ ่านมา

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิ ถนุ ายน
6 เดือนแรก
ทัง้ ปี
เฉลี่ยนักท่องเที่ยวต่อ
เดือน
6 เดือนที่เหลือ

ท่องเที ย่ วไทยสดใส 6 เดือ นแรกยอดนัก ท่ อ งเที ย่ วเพิ ม่ ขึ้น
ร้อยละ 20
กรมการท่องเทีย่ วประกาศตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในเดือนมิถุนายน 2556 พบว่ามีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้า
มาจานวน 2.06 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.02 เมื่อเทียบกับ ช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเมื่อรวม 6 เดือนแรกของปี 2556 พบว่ามี
จานวนนักท่องเที่ยวเป็ นจ านวน 12.74 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อ นร้ อ ยละ 20.01 เมื่อ เทีย บกับ ช่ วงเดีย วกัน ปี ก่ อ น ซึ่ง หาก
พิจารณาถึงเป้าหมายทีท่ างการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย(ททท.)
ตัง้ ไว้ที่ 26 ล้านคน ซึง่ พบว่าหากต้องการให้จ านวนนักท่องเที่ยว
ในปี นี้เป็ นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ในช่วง 6 เดือนที่เ หลือของปี
จะต้องมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาเฉลี่ยเดือนละ 2.21 ล้านคน
ซึ่ง เป็ นไปได้ไม่ง่ ายนัก เนื่อ งจากจ านวนนักท่ องเที่ยวเฉลี่ย 6
เดือนหลังของปี 2555 มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาจานวนเฉลีย่
เพียง 1.95 ล้านคนต่อเดือน ซึง่ หากต้องการให้ได้ต ามเป้ าหมาย
ดังกล่าวหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องคงต้องระดมสมอง และมีการจัด
โปรโมชั ่นเพื่อการดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เ ดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเพิ่ ม มากขึ้ น หรื อ ควร ที่ จ ะมี ก ารหาตลาด
นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ที่ มี ก าลัง ซื้ อ มากเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ องจาก
นักท่องเทีย่ วในกลุ่มดังกล่าวจะเน้นเข้ามาท่องเทีย่ ว และมีการใช้
จ่ายต่อหัวในมูลค่าทีส่ งู และพานักอยู่เป็ นเวลานาน ซึ่ง จะสามารถ
สร้างรายได้จ ากการท่องเที่ยวให้กบั ประเทศได้เ พิ่มขึ้นในระยะ
ยาว

โดยรวมปี 2556
2.241
2.328
2.259
2.013
1.85
2.06
12.74
26.000 F
2.21

%การเปลี่ยนแปลง
12.50
25.60
19.19
19.38
19.36
25.02
16.58

ชงราคาจานา 13,500 บาทพาณิ ชย์เสนอปี การผลิต 2556/57
โครงการจ าน าข้าวรอบปี การผลิต 2555/2556 กาลัง
สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2556 โดยรัฐบาลยัง คงยืนราคารับ
จานาที่ 15,000 บาทต่ อตัน ขณะเดียวกันได้เ ร่ ง รัดหารือกับ ทุก
ภาคส่วน เพื่อ วางกรอบการจ านารอบใหม่ปี การผลิต 2556/57
โดยนางสาววิบู ลย์ลกั ษณ์ ร่ ว มรักษ์ อธิบ ดีกรมการค้า ภายใน
เปิ ดเผยภายหลังประชุมร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
สมาคมส่ง เสริ มชาวนา และสภาเกษตรกรแห่ง ชาติ เพื่อหารื อ
เกีย่ วกับการปรับลดราคารับจานาข้าวฤดูการผลิต 2556/57 ว่าที่
ประชุมได้มกี ารพิจารณาตัวเลขราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้าที่ต ัน
ละ 13,500 บาท ความชืน้ 15% สูงสุดครัวเรือนละไม่เ กิน 4 แสน
บาท ทัง้ นี้ ได้เ สนอให้ต ัวแทนชาวนารับ ไปพิจ ารณา และนาไป
หารือกับสมาชิกว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะราคาดังกล่าวเป็ นราคา
ที่เ กษตรกรมีก าไรประมาณ 40% จากต้น ทุ น การผลิต ตัน ละ
8,000-9,000 บาท สาหรับข้าวเปลือกหอมมะลิยงั คง รับ จ านาที่
ตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกหอมจัง หวัด ตันละ 18,000 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีต ันละ 16,000 บาท และข้า วเหนีย ว
10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท เมล็ดสัน้ ตันละ 15,000 บาท
เช่นเดิม เพราะปริมาณผลผลิตมีไม่มาก และสามารถจ าหน่ ายได้
ราคาดี ไม่กระทบกับราคาขายในตลาดโลก
จากแนวทางของรัฐบาลเกีย่ วกับการปรับ ลดราคาจ านา
ข้าวลงนัน้ หากมองในการด้านการบริหารจัดการนัน้ น่ าจะเป็ น
การลดการขาดทุนการจากรับ จ านาเหมือนครัง้ ก่อนๆ ที่ผ่ านมา

3

Weekly Review
หรือไม่มมี าตรการเพื่อบรรเทาปญั หาทีเ่ กิดนัน้ อาจส่ง ผลกระทบ
ต่อการส่งออกข้าวไทยในอนาคตได้

พร้ อ มทัง้ สามารถด าเนิน การให้ส อดคล้อ งกับ สภาพตลาดใน
ปจั จุบนั หากมองกลับ ไปถึง ในกลุ่มของเกษตรกรผู้ที่เ คยได้ร ับ
ราคารับจานาทุกเม็ดสูงถึง 15,000 บาท อาจจะได้ร ับ ผลกระทบ
ซึง่ ก็เป็ นสิง่ ทีห่ น่วยงานภาครัฐได้มอบหมายให้ต ัวแทนชาวนานา
ข้อมูลไปหารือกัน เพื่อหาข้อสรุปอีกครัง้ หนึ่ง อย่างไรก็ต ามแม้ว่า
การด าเนิ นนโยบายการรับ จ านาข้า วนัน้ จะมีก ารปรับ ลดราคา
หรือไม่กต็ าม แต่สงิ่ ควรให้สาคัญอีกด้าน คือ ด้านการลดต้นทุน
และเพิม่ ประสิทธิภาพของการผลิต แก่เ กษตรกรเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั ่งยืนต่อไปในอนาคต พร้อมทังบู
้ รณาการทุกภาค
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในระบบข้าวของไทยตัง้ แต่ ต้นน้าจนถึง ปลายน้า
หรือตัง้ แต่เกษตรกรจนไปถึง ผู้บ ริโภคให้มีป ระสิทธิภาพสูง ที่สุ ด
พร้อมทังปรั
้ บ ปรุ ง ระบบการทางานของภาครัฐให้มี โปร่ ง ใสและ
สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดัง กล่าว
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายได้รฐั บาล มิ.ย. ตา่ เป้ า 3.6 พันล้าน รวม 9 เดือ นยังเกิ น
เป้ า 8.1 หมืน่ ล้านบาท
กระทรวงการคลัง แถลงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ในเดือนมิถุนายน ซึง่ เป็ นเดือนที่ 9 ของปี ง บประมาณ 2556 ต่ า
กว่า เป้ าหมายเนื่ องจากภาษี มูลค่ าเพิ่มจากการน าเข้าต่ า ตาม
มูลค่ าการนาเข้าที่ชะลอตัว ลง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ อากรขาเข้า ที่
จัดเก็บได้ต่ากว่าประมาณการเช่นกัน นโยบายลดภาษีนิติบุ คคล
การยื่นชาระภาษีกาไรสุทธิป ระจ าปี 2555 (ภ.ง.ด. 50) ต่ าจาก
ผลกระทบของอุทกภัย ในขณะที่ภาษีสรรพสามิต รถยนต์ และ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้เกินกว่าเป้าหมาย จากอุปสงค์
อุต สาหกรรมยานยนต์ แ ละรายได้ข องภาคครัว เรื อ นแม้จ ะมี
แนวโน้มชะลอตัวแต่กย็ งั ส่งผลในเชิงบวกต่อการจัดเก็บ รายได้ร ัฐ
เป็ นผลให้ร ายได้สุ ทธิของรัฐบาลในเดือนมิถุ นายนอยู่ที่ 181.4
พันล้านบาท ต่ากว่าประมาณการ 3.6 พันล้านบาท หรือร้อยละ
2.0 (สูงกว่าเดือนเดียวกันของปี ที่ผ่ านมาร้อยละ 4.1) และส่ง ผล
ให้รายได้สุทธิของรัฐบาล 9 เดือนแรกอยู่ที่ 1,616.7 พันล้านบาท
สูงกว่าประมาณการ 81.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 (สูง กว่า
เดือนเดียวกันของปี ทผี่ ่านมาร้อยละ 12.9) สืบ เนื่องจากการการ
จัดเก็บรายได้ทเี่ กินเป้ าของทัง้ 3 กรมจัดเก็บ ภาษี ประกอบกับ
การจัดเก็บรายได้ของหน่วยอื่นและการนาส่งรายได้ร ัฐวิสาหกิจ ที่
สูง กว่ าประมาณ ซึ่ง สะท้อนถึ ง การขยายตัวอย่างต่ อเนื่อ งของ
เศรษฐกิจ ภายในประเทศทัง้ การบริโภค การลงทุน และรายได้
ภาคครัวเรือน รวมทัง้ การขยายตัวของภาคธุ ร กิจ พลัง งานและ
อุตสาหกรรมยานยนต์
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 จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐทัง้ การ
บริโ ภคของครัวเรือ น (นโยบายค่ าแรง 300 การขึ้น เงิ นเดือ น
ข้าราชการและลูกจ้ างภาครัฐ และนโยบายคืนภาษี ร ถยนต์ค ัน
แรก) การลงทุนของภาครัฐเอกชนจากโครงการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ แต่ อย่างไรก็ต ามยัง มีป จั จัยเสี่ยงที่อ าจจะ
ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ รายได้ของรัฐบาลในภาพรวมทัง้ ปี ที่

พบข้าวเกิ นเกณฑ์โคเด็กซ์-ผู้ผลิตเล็งเก็บคืน
มูลนิธิเ พื่อผู้บ ริโภคมีการแถลงข่าว เรื่อง "ผลทดสอบ
ข้าวสารถุงยีห่ อ้ ไหนไม่มสี ารเคมี?" ซึง่ ผลการทดสอบพบว่า ทุก
ตัวอย่างไม่พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต และสารกันรา ส่วนการปนเปื้ อนของสารรมควัน
ข้าว เมทิลโบรไมด์ ไม่ พบ 12 ตัวอย่า ง คิดเป็ น ร้อ ยละ 26.1
เท่ากับว่ามี 12 ตัวอย่างทีไ่ ม่พบการปนเปื้ อนหรือการตกค้างใดๆ
ทีม่ กี ารทดสอบเลย พบการปนเปื้ อนเมทิลโบรไมด์ 34 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 73.9 พบตกค้างเกินมาตรฐานโคเด็กซ์ 1 ตัวอย่าง
และสุดท้ายตกค้างเกินมาตรฐาน codex ทีเ่ ป็ นมาตรฐานระหว่าง
ประเทศกาหนดไว้ 50 ppm 1 ตัวอย่าง ผลการทดสอบนี้จ ะส่ง ให้
สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดาเนินการตาม
ความรับ ผิ ดชอบต่ อไป โดยขอยืนยันว่าการทดสอบไม่ไ ด้เ ป็ น
การดิสเครดิตรัฐบาลแต่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองผู้บริโภค
จากผลการทดสอบดังกล่าวนัน้ ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั ่น
ต่อผู้บริโภคในประเทศ และการส่งออกข้าวเป็ นอย่างมาก รวมทัง้
อาจส่ง ผลกระทบต่ อชื่อ เสีย งของข้า วไทย ดัง นัน้ ภาครัฐ ควร
ตรวจสอบและหาข้อ เท็จ จริง เพื่อชี้แ จงให้ทุก ภาคส่ว นที่มีส่ว น
เกีย่ วข้องและอาจได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวรับทราบ
โดยเฉพาะหน่ วยงานทางการเกษตร และสาธารณสุขที่ต้องรีบ
ดาเนินตรวจสอบหาข้อเท็จ จริง ต่ างๆ เพื่อช่วยยืนยันคุณภาพ
ั หาดัง กล่าวไม่ไ ด้ร ับ การแก้ไ ข
ของข้าวถุ ง ไทย เพราะหากป ญ
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การจัดเก็บรายได้ภาครัฐเดือน มิ .ย. 2555 – มิ.ย. 2556 แยก
ตามหน่ วยงาน

พึงระวังอาทิ การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ า 300 บาททั ่วประเทศ การลด
ภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลด
เหลือร้อ ยละ 20 ในปี 2556 มาตรการภาษีเ พื่อ สนับ สนุ น การ
ลงทุน ในสิน ทรัพ ย์ข องผู้ ป ระสบอุ ทกภัย อาจจะส่ ง ผลต่ อการ
จัดเก็บภาษีนิติบุคคล การปรับ ปรุ ง โครงสร้างภาษีเ งินได้บุ คคล
ธรรมดา การแยกยื่นภาษีระหว่างสามีภรรยามาตรการภาษีบ้าน
หลัง แรก ซึ่ง อาจอาจส่ ง ผลต่ อการจัด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดา นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองทีย่ งั มีความผันผวน
และสถานการณ์การก่อความไม่สงบทางชายแดนภาคใต้อาจจะมี
ผลต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนของประเทศ รวมทัง้ ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ทีย่ งั มีความผันผวนและการแข็งค่าของ
ค่าเงินบาททีม่ ีผ ลกระทบต่ อภาคการค้าระหว่างประเทศอาจจะ
ส่ ง ผลต่ อการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรขาออก อากรขาเข้ า และ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีเ่ ก็บจาการนาเข้าที่ลดลงตามมูลค่า การนาเข้า ที่
ลดลง การสิ้น สุ ด นโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิจ ของภาครัฐ อย่ า ง
โครงการคืน ภาษี ร ถยนต์ค ัน แรกซึ่ง ถื อ เป็ นรายได้ส าคัญ ของ
ภาครัฐ ในช่ว งที่ผ่ านมา นอกจากนี้ภ าครัฐ เองได้เ ตรีย มความ
พร้อมสาหรับเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดย
เข้าตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บรายได้จ ากภาคธุ ร กิจ ที่มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือภาคธุ ร กิจ ที่
เกีย่ วข้องกับนโยบายรัฐอย่างโรงสี บริษทั ส่งออกข้าวซึ่ง นอกจาก
จะทาให้การจัดเก็บรายได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วยัง ช่วยป้ องกัน
การหลีกเลีย่ งภาษีได้มากขึน้
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ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ปรับตัวเพิม่ ขึ้น 28.13 จุด ซื้อขายคึก คัก ทะลุ 2.1
แสนล้าน

ลดลงจากมูลค่า การซื้อขายตลอดสัป ดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ
ขาย 233,269.15 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 119 กรกฎาคม 2556) บัญ ชี บ ริ ษัท หลัก ทรัพ ย์ นัก ลงทุ น
ต่ างประเทศ และนักลงทุนทั ่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 4,461.21
2,419.13. และ 1,707.83 ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่สถาบัน
ในประเทศ ขายสุทธิ 8,588.17 ล้านบาท ซึ่ง จะเห็นได้ว่าในส่วน
ของนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับมาซือ้ สุทธิ หลัง จากที่ขายสุทธิ
อย่างต่อเนื่องในในช่วงทีผ่ ่านมา อันเป็ นผลจากนักลงทุน ยัง คงมี

SET Index ณ.วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
1,481.84 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 28.13 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,453.71 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องหลัง จาก
ที่ในสัป ดาห์ที่ผ่ านมาค่าดัชนีป รับ ตัวในทิศทางที่เ พิ่มขึ้น 12.38
จุด โดยมีมลู ค่าการซื้อขายตลอดสัป ดาห์ 216,455.48 ล้านบาท
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ความกัง วลต่ อ สถานการณ์ เ ศรษฐกิจ ของสหรัฐ ฯ จากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมีความไม่แน่ นอนในระดับ สูง ต่ อการ
ลดวงเงิน ตลอดถึ ง การยกเลิกมาตรการ QE แสดงให้เ ห็นว่ า
สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความไม่แน่ นอนในระดับ สูง
อยู่

เคลื่อนย้ายเงิ นทุ น ของนักลงทุน ต่ างชาติ ใ นไทย และผลการ
เลือกตัง้ วุฒิสภาในญี่ปุ่น ดังนัน้ ศูนย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและ
ธุรกิ จคาดการณ์ ว่าในสัป ดาห์หน้า (23-26 กรกฎาคม 2556 )
ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ใ นกรอบ 30.90 - 31.40 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ

ค่าเงินบาทแกว่งตัว อยู่ในช่ว งแคบๆ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้า
มากระทบ คาดสัปดาห์ห น้ าค่าเงิ นบาทจะอยู่ในช่ว ง 30.9031.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงิ นบาทในสัป ดาห์นี้ ขยับ ตัวอยู่ในช่ วงแคบๆ เมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
31.12 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับ ตัวอ่ อนค่าลงเล็กน้ อยเมื่อ
เทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ร ะดับ 31.11 บาทต่ อดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยในสัป ดาห์นี้ป จั จัยที่ทา
ให้ค่าเงินบาทขยับตัวอยู่ในช่วงแคบๆ เป็ นผลจากการที่ยงั ไม่มี
ปจั จัยใหม่ๆ เข้ามากระทบตลาดเงินตราต่างประเทศ ส่งผลทาให้
ค่า เงิ น บาทขยับ ตัว ช่ ว งแคบๆ โดยสาเหตุ ที่ค่ า เงิ น บาทท้า ย
สัปดาห์ปรับตัวอ่อนค่าลงเป็ นผลจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มี
แผนที่จ ะลดการใช้ QE ลง และจะสิ้นสุด การใช้ในช่วงกลางปี
2557 อีกทังตั
้ วเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐลดลงอย่าง
มากเป็ นครัง้ แรกในรอบ 1 เดือนเป็ นตัวสะท้อนถึง การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึน้ จากการ
ทีน่ กั ลงทุนไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้ นี้สาหรับ ค่าเงินบาทใน
สัป ดาห์ห น้ า มี ป จั จัย ที่ ค วรติ ด ตามเนื่ อ งจากจะมีผ ลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงค่าเงินบาทคือ ยอดขายบ้านใหม่ -บ้านมือสอง และ
ยอดสั ่งซื้อ สิน ค้า คงทนเดือ นมิถุ น ายนรวมถึ ง จ านวนผู้ ข อรับ
สวัส ดิก ารว่ า งงานรายสัป ดาห์ รวมทัง้ ต้อ งจับ ตากระแสการ
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทองคาสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลง 4.30 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์
ราคาทองคาในสัป ดาห์นี้มีการปรับ ตัว ลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ร ะดับ 1,287.50
เหรียญสหรัฐฯต่ อออนซ์ ปรับ ตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้ น
สัป ดาห์ (15 กรกฎาคม 2556) ที่อยู่ที่ร ะดับ 1,291.80 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 4.30 เหรียญสหรัฐฯต่ อออนซ์
ปรับ ตัว ลดลงหลัง จากที่สปั ดาห์ก่อ นหน้าราคาทองค าปรับ ตัว
เพิม่ ขึน้ 62.80 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
ธนาคารกลางสหรัฐฯคงมาตรการ QE จนกว่ าเศรษฐกิ จ
แข็งแกร่ง
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) แถลงนโยบาย
การเงิ น ต่ อคณะ กรรมาธิ การบริ หารการ เงิ น ปร ะจ าสภา
ผู้แทนราษฎรของสหรัฐว่า (FED) จะยัง ไม่ กาหนดตารางเวลา
เกี่ย วกับ การลดขนาดมาตรการผ่ อ นคลายเชิง ปริ มาณ (QE)
เอาไว้ล่ว งหน้าอย่า งแน่ นอน จะพิจ ารณาด้านสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นไปตามทีเ่ คยแถลงการณ์ไว้
ก่อนหน้าในช่ว งเดือนมิถุ นายน ที่อตั ราการว่างงานต้องลดลง
เหลือ ร้อยละ 6.7 และภาคอสัง หาริมทรัพย์ป รับ ตัวดีขึ้น ซึ่ง ถ้า
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ปรับ ตัวดีขึ้นอาจด าเนินการปรับ ลด
ขนาดโครงตามความเหมาะสม และยกเลิก การใช้ม าตรการ
ดังกล่าวเมื่อเศรษฐกิจแข็งแกร่ง (ปจั จุบนั ใช้วงเงินมูลค่า 8.5 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน)
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สาหรับตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่ านมาพบว่า ยอด
การเริ่มสร้างบ้านใหม่ในเดือนมิถุ นายน ลดลงร้อยละ 9.9 อยู่ที่
ระดับ 836, 000 ยูนิต สวนทางกับ ที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่
คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อยู่ทรี่ ะดับ 960,000 ยูนิต ซึ่ง การปรับ ตัวลดลง
ครัง้ นี้ ถื อ เป็ นระดับ ต่ า สุ ด นับ ตัง้ แต่ เ ดือ นสิง หาคมปี ที่ผ่ า นม า
รวมถึงตัวเลขการอนุญาตสร้างบ้านปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.5 อยู่
ที่ 911,000 ยูนิต ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ใน
สัป ดาห์สิ้นสุ ด วันที่ 6 กรกฎาคม เพิ่ม ขึ้น 16,000 ราย อยู่ที่
360,000 ราย
จากตัวเลขด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านแรงงานข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯยัง คงมีความผันผวนซึ่ง การ
พิจ ารณาในการยกเลิกมาตรการผ่ อนคลายเชิง ปริม าณ (QE)
อาจจะรอสัญญาณของเศรษฐกิจสหรัฐฯให้แข็ง แกร่ ง ต่ อไปอีกสัก
ระยะหนึ่ ง หรื อ หากจะยกเลิก ควรมีม าตรการอื่น มาทดแทน
มาตรการเดิมที่ใช้อ ยู่ใ นป จั จุ บ ัน เพื่อสร้า งความเชื่อ มั ่นให้ก ับ
ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไป

ร้อยละ 7.6 ในครึ่งแรกของปี 2556 ตัวเลขดัง กล่าวได้สร้างความ
กังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี นี้ เนื่องจากจีนมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกและเป็ นตัวขับเคลื่อนหลักที่
ผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก แต่ ทงั ้ นี้ทางสานักงานสถิติ
แห่งชาติจีนกล่าวว่าตัวเลขจีดพี ดี งั กล่าวค่อนข้างมีเสถียรภาพและ
อยู่ในความคาดหมาย สาหรับ ตัวเลขจีดีพีที่ลดลงเป็ นผลมาจาก
ความต้องการในต่ างประเทศที่ซบเซา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ตะวันตกซึง่ ส่งผลให้ศกั ยภาพการผลิต ของประเทศลดลง กอรป
กับ รัฐ บาลชุ ด ใหม่ ข องจี น (นายสี จิ้ น ผิ ง ) ให้ค วามส าคัญ กับ
เป้ าหมายระยะยาวของการสร้า งสมดุล เศรษฐกิจ โดยการให้
ความสาคัญมากขึ้นกับ การส่ง เสริมการบริโภคภายในประเทศ
แทนการส่งออกและการลงทุนของรัฐ
ทัง้ นี้จ ากข้อมูลเศรษฐกิจ ของจีนในช่ วงหลายไตรมาสที่
ผ่านมา ทาให้คาดว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะยังคงอยู่ในทิศทางที่ชะลอ
ตัวต่อไปในไตรมาสสาม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ โลกโดยรวม
ยังคงอ่อนแออยู่ แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจ จีนจะสามารถ
ขยายตัวได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ (ร้อยละ 7.5)

เศรษฐกิ จจีนไตรมาสสองขยายตัวร้อยละ 7.5
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2 ของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 7.5
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ านมา แต่ ลดลงจากไตรมาส
แรกของปี นี้ทขี่ ยายตัวร้อยละ 7.7 ส่งผลให้เ ศรษฐกิจ จีนขยายตัว
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Weekly Review
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 15-19 กรกฎาคม 2556

สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ ามันดิ บดูไบเฉลี่ยสัปดาห์นี้ มีความผันผวนใน
ทิศทางขาขึน้ จากความกังวลของตลาดต่ออุปทานน้ามันดิบ ตึง ตัว
จากสถานการณ์ ความรุ น แรงทางการเมือ งของอียิป ต์ ที่ย ัง คง
ยืดเยือ้ อยู่ เหตุการณ์ความไม่สงบในซีเรีย และลิเ บียที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ขณะทีโ่ รงกลั ่นน้ามันหลายแห่งในสหรัฐฯ เกิดปญั หาต้อง
หยุ ด ซ่ อ มบ ารุ ง ชั ่วคราว นอกจากนี้ ร าคาน้ า มัน ยัง ได้ร ับ แรง
สนับ สนุ นจากปริม าณน้า มันดิบ คงคลัง สหรัฐฯ ที่ป รับ ตัวลดลง
ต่อเนื่อง (สามสัป ดาห์ติดต่ อกัน ) ล่าสุดปริมาณน้ามันดิบ คงคลัง
สหรัฐฯ ประจ าสัป ดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ปรับ ตัว
ลดลง 6.9 ล้านบาร์เรลต่ อวัน ลดลงรวมกันสามสัป ดาห์มากกว่า
27 ล้านบาร์เรล รวมถึงสัญญาณทีด่ ขี นึ้ ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
ปริ ม าณการใช้น้ า มัน ของจี น ที่ เ พิ่ม ขึ้น สูง สุ ด ในรอบ 4 เดือ น
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันยังคงได้รบั แรงกดดันจากการเทขายทา
กาไรของนักลงทุนในระยะสัน้
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ที่มา: ไทยออยล์
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ราคาน้ามันดิบดูไบ
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ที่มา: ไทยออยล์

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 กรกฎาคม 2556)
 สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนี อุตสาหกรรมประจาเดือนมิถน
ุ ายน
 กระทรวงพาณิ ชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทยประจาเดือนมิถน
ุ ายน
 การประชุม G2 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จต่ างๆ เพิ่ มเติ ม หาก

สหรัฐฯ ลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ QE
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