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สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา - จีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ และรัฐมนตรี
กระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน หารือกันทางโทรศัพท์ และ
เห็นพ้องที่จะจัดต้ังกรอบความร่วมมือด้านการค้าและ
การลงทุนทางเทคโนโลยี (Technology Trade and 
Investment Collaboration Framework) เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาการค้า และหาวิธีสร้ างความแข็งแกร่ งให้กับ
ห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญ โดย รมว. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ 
ระบุว่า สหรัฐฯ สนใจที่จะท างานร่วมกับไต้หวันด้านการค้า 
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ 
และระบบนิเวศการค้าที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดน ประกาศคว่่าบาตร
ทางการทูต โดยจะไม่ส่งนักการทูตและเจ้าหน้าท่ีสหรัฐฯ 
เข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว ซ่ึงจีน
จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในเดือน ก.พ. 65 โดยอ้างเหตุผล
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ในเขตปกครอง
ตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน อย่างไรก็ตาม นักกีฬาสหรัฐฯ 
ยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้ และจะยัง
ได้ รั บการสนับสนุนอย่ าง เต็ มที่ จากรั ฐบาลสหรั ฐฯ
ทั้งนี้ ในภายหลัง โฆษกของคณะผู้แทนจีนประจ าองค์การ
สหประชาชาติออกมากล่าวว่า สหรัฐฯ ต้องการใช้กีฬา
ในทางการเมือง ก่อให้เกิดการแบ่งแยก รวมถึงยังกระตุ้น
ให้เกิดการเผชิญหน้า และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
ของจีนกล่าวว่า จะด าเนินมาตรการตอบโต้อย่างแน่นอน

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

จีน

ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ของจีน ในเดือน พ.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 2.3% 
จากปีก่อน ซึ่งต่ ากว่าระดับท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่ยัง
เป็นการขยายตัวสูงท่ีสุดนับตั้งแต่ ส.ค. 63 โดยราคาสินค้า
ในกลุ่มอาหารขยายตัว 1.6% เป็นผลจากการปรับตวัสูงข้ึน
ของราคาผักสด ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีน 
ในเดือน พ.ย. 64 ขยายตัวที่ 12.9% ชะลอตัวเล็กน้อย
จากเดือนก่อน เป็นผลจากความพยายามของรัฐบาลจีน
ในการลดราคาพลังงาน จนท าให้ราคาถ่านหินลดลงจาก
ระดับสูงสุดในเดือน ต.ค. 64 ที่ผ่านมา

สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และลิทัวเนีย 
ประกาศคว่่าบาตรทางการทูต เช่นเดียวกับสหรัฐฯ 
โดยจะไม่ส่งนักการทูตและเจ้าหน้าที่ของทางการ
เข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวซ่ึง
จีนเป็นเจ้าภาพ โดยผู้น าแต่ละประเทศได้ออกมาแสดง
ความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ชาวอุยกูร์ ในขณะที่ผู้น านิวซีแลนด์ก็กล่าวว่า จะไม่ส่ง
ผู้ แ ทนทา งกา รทู ต เ ข้ า ร่ ว ม ง านดั ง กล่ า ว เ ช่ นกั น 
แต่ให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงด้านการติดเช้ือโรคโควิด-19 
ไม่ใช่เหตุผลเดียวกับสหรัฐฯ และชาติอื่น ๆ 

ประธานาธิบดีรัสเซีย และนายกรัฐมนตรีอินเดียลงนาม
ข้อตกลงการค้าและอาวุธ ในการประชุมผู้น่ารัสเซีย-
อินเดีย คร้ังที่ 21 โดยประธานาธิบดีปูติน เดินทางไป
เยือนอินเดียพร้อมกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และ
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และกระชับ
ความสัมพันธ์กับอินเดียผ่านข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการทหารและความร่วมมือทางเทคนิค ซึ่งจะมีผล
ไปจนถึงปี 74 โดยถ้อยแถลงร่วมที่เผยแพร่หลังการเจรจา 
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการป้องกันประเทศ และการผลิตยุทโธปกรณ์ทาง
การทหาร นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังให้ค ามั่นว่า
จะขยายการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่าถึงปีละ 3 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 68 

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ มีมติ 428 ต่อ 1 เสียง 
ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการห้ามน่าเข้าสินค้าจาก
เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู ร์ของจีน เนื่องจาก
ข้อกังวลในประเด็นการบังคับใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม
บริษัทต่าง ๆ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยต้องแสดงหลักฐาน
ที่ ชัดเจนและน่าเช่ือถือว่า การด าเนินงานของบริษัท
ปราศจากการบังคับใช้แรงงาน ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว
ยังต้องผ่านขั้นตอนการเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐฯ และ
การลงนามของประธานาธิบดีไบเดนก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 64 ว่า ขยายตัว 6.8%
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 25 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาพลังงาน ราคาอาหาร ราคา
ท่ีพักอาศัย ราคายานพาหนะใหม่ และราคารถยนต์และ
รถบรรทุกมือสองที่ขยายตัว ขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 
(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 64 
เพ่ิมขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธนาคารกลางแห่งประเทศจีนประกาศลดอัตราส่วน
ส่ารองขั้นต่่า (reserve requirement ratio) ส่าหรับ
ธนาคารส่วนใหญ่ลง 0.5% เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 64
ซึ่ งจะช่วยลดปริมาณเ งินส ารองของธนาคารต่าง ๆ 
ท าให้ธนาคารสามารถปล่อยกู้สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือ
ครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นถึง 1.88 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(1.2 ล้านล้านหยวน)



สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปรับคาดการณ์
การส่งออกของไทยปี 64 ขยายตัว 15% และปี 65 ขยายตัว 
5 - 8% โดยมีปัจจัยเสี่ยงจาก 1) ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน 2) แรงงานภาค
การผลิตขาดแคลนและต้นทุนการจ้างงานปรับตัวสูงขึ้น 3) ปัญหา
ตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างที่ท่าเรือปลายทาง 4) วัตถุดิบขาดแคลน
และราคาผันผวน อาทิ เซมิคอนดัก เตอร ์ เหล็ก และน้้าม ัน       
5) ปัญหาคอขวดด้านอุปทานโลก ท้าให้การผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

สมาคมเคร่ืองจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซ้ือ
เคร่ืองจักรกลของญี่ปุ่นจากทั่วโลก เดือน ต.ค. 64 มีมูลค่ารวม 
1,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 81.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยเป็นค้าสั่งซื้อจากในประเทศ 445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 
74.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยานและเครื่องจักรกล ส้าหรับค้าสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศมีมูลค่า 875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 85.5% อาทิ 
เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และโอเชียเนีย ในขณะที่ไทย
มีการสั่งซื้อ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 154.0%

สถาบันเ พ่ือการพัฒนาเกาหลี  (KDI) รายงานเศรษฐกิจ
ประจ าเดือน ธ.ค. 64 ระบุว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมบริการ แต่จะเผชิญกับความเสี่ยง
ในช่วงขาลงมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์
โอไมครอน เนื่องจากอาจจะกระตุ้นให้เกิดการใช้มาตรการต้านโควิด
ที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ตลาดการเงิน
ยังเผชิญกับความผันผวน

นายจุ ริ น ท ร์  ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์  ร อ งน าย ก รั ฐ มนต รี แล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบแผนการประชุม
คณะกรรมการเจรจาทางการค้า (JTC) ระดับรัฐมนตรีกับประเทศ
คู่ค้าส้าคัญของไทยกว่า 10 ประเทศ เช่น มัลดีฟส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 
เป็นต้น เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 
ในระหว่างปลายปี 64 – 65 รวมทั้งผลักดันการเจรจา FTA กับ 
สหราชอาณาจักร และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 

ผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายล่วงหน้า เพราะคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นไปจนถึงปี 66
โดยจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดคือช่วงกลางปี 65 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เริ่มส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
สินค้า และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งจะพิจารณาติดตามการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นองค์ประกอบด้วย

อินโดนีเซีย

กระทรวงการค้ามาเลเซีย เตรียมจัดมหกรรมขายสินค้าราคาถูกกว่า
ท้องตลาด 15 - 20% โดยจะจัดเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อลดภาระประชาชน
ทั้งนี้ จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้าจัดเก็บราคาปัจจุบันของ
สินค้าจ้าเป็นกว่า 480 รายการทั่วประเทศ และเตรียมก้ากับดูแล
ราคาสินค้าอย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า

มาเลเซีย

กัมพูชาเตรียมหารือไทย ผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนถาวร
บ้านแหลม จ.จันทบุรี หาแนวทางร่วมกันในการผลักดันให้แรงงานชาว
กัมพูชาสามารถเดินทางเข้ามาท้างานในพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเกษตรที่
ก้าลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก โดยต้องเตรียมเอกสารการตรวจโควิด-19 
ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าไทย

กัมพูชา

รถไฟลาว-จีน สายแรก เปิดให้ปริการเส้นทางคุนหมิง-เวียงจันทน์ 
นักวิชาการคาดว่าจะส่งผลดีต่อการขนส่งสนิค้า โดยจะลดเวลาขนส่งลงครึง่หนึง่
จากปกติ และเป็นความหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวในลาวหลังการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 แต่ยังมีความกังวลเรื่องค่าโดยสารที่สูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับรายได้
ประชาชน ขณะที่ข้อมูลจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน รายงานว่าเกษตรกรกว่า 
4,400 ราย ถูกเวนคืนและได้รับค่าชดเชยไม่เพียงพอที่จะหาที่ดินท้ากินผืนใหม่

ลาว

ธนาคารกลางสิงคโปร์ เตือนให้ธนาคารพาณิชย์รักษาสถานะการเงิน
ให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมรับมือปัญหาการว่างงาน ถึงแม้เศรษฐกิจไตรมาสที่ 3
จะปรับตัวดีขึ้น แต่คาดว่าจะมีธุรกิจที่ล้มละลาย และมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถ
ช้าระหนี้ได้ตามก้าหนดเพิ่มขึ้นจากมาตรการทางสังคมที่เข้มงวด ค้าเตือน
ดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการสิงคโปร์ระงับแผนการเปิดประเทศเพิ่มเติม 
จากความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ทั้งนี้ 
จะประเมินสถานการณ์ก่อนออกมาตรการรับมือในอนาคต

สิงคโปร์

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเมินว่า เศรษฐกิจเมียนมาก าลัง
เข้าสู่ภาวะถดถอย คาดว่าปี 65 ประชาชนจะอยู่ภายใต้เส้นความยากจน
เพ่ิมขึ้นจาก 24.8% เป็น 46.3% จากผลส้ารวจพบว่า ประชาชนเริ่มขาย
ทรัพย์สิน ตั้งแต่ปศุสัตว์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อ
ประทังชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากภาคการผลิตหยุดชะงัก น้ามาซึ่งค่าจ้างที่
ลดลง และการสูญเสียงาน โดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมหลักของเมียนมาที่มีการใช้แรงงานมากที่สุด

เมียนมา

กรมศุลกากรเวียดนาม รายงานการน าเข้ารถยนต์ช่วง 10 เดือนแรก
ปี 64 (ม.ค.-ต.ค.) รวม 129,733 คัน เพิ่มขึ้น 61.0% เทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ขณะที่การน้าเข้าช้ินส่วนรถยนต์ ขยายตัว 33.5% มีแหล่ง
น้าเข้าหลักจาก 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งการน้าเข้าจาก
ไทยมีสัดส่วนถึง 50% โดยมีปัจจัยหนุนจากการรักษาระยะห่างทางสังคม 
และความต้องการรถยนต์ในประเทศช่วงปลายปีและเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็น
สัญญาณที่ดีต่อการส่งออกช้ินส่วนรถยนต์ของไทยไปยังเวียดนาม

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมเปิดประเทศ
ภายใต้โครงการ More Fun Awaits รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีด
วัคซีนครบโดส เข้ามาในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยมุ่งเน้นให้
ฟิลิปปินส์กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
โดยชูจุดขายเป็นการท่องเที่ยวภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) 
หลังจ้านวนผู้ติดเช้ือในประเทศลดลงจากการฉีดวัคซีนที่คืบหน้า 
แต่ยังเน้นย้้าให้ประชาชนระมัดระวังตามมาตรการทางสังคมเช่นเดิม

ฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เอฟทีเอ (FTA) เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า6 – 10 ธันวาคม 2564

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบกลับมาเพ่ิมขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 71.30 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ย
อยู่ที่ 74.78 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 73.01 USD/BBL
โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาเพิ่มขึ น 
เนื่องจากการคลายกังวลต่อความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ 
โอไมครอน นอกจากนี  ราคาน ้ามันดิบยังได้รับแรงหนุนจาก
บริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค ที่ออกมาแสดงความเช่ือมั่นว่า 
การฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เป็นเข็มบูสเตอร์สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุโ์อไมครอน ได้

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 13 – 17 ธ.ค. 64

ประมาณการราคาน ้ามันดิบ

Dubai ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2562 58.96 64.32 66.80 70.66 69.13 61.30 62.91 58.92 60.84 58.47 61.41 64.41 63.18
2563 63.76 54.51 32.94 23.27 30.67 41.03 43.47 44.13 41.55 40.81 43.54 50.02 42.48
2564 54.91 60.87 64.55 62.95 66.58 71.72 73.00 69.74 72.76 81.75 80.51 *72.06 69.28
YoY -13.88 11.67 95.96 170.52 117.10 74.80 67.93 58.03 75.11 100.31 84.91 44.06 63.11

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยระหว่างวนัที่ 1-10 ธ.ค. 64; ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-12-64 65.57 68.87 71.26
02-12-64 66.50 69.67 69.23
03-12-64 66.26 69.88 70.92
06-12-64 69.49 73.08 70.29
07-12-64 72.05 75.44 73.35
08-12-64 72.36 75.82 73.92
09-12-64 70.94 74.42 74.60
10-12-64 71.67 75.15 72.89

เฉลี่ย (6 – 10 ธ.ค. 64) 71.30 74.78 73.01
เฉลี่ย (ธ.ค. 64) 69.36 72.79 72.06

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60
69.01

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ราคาน ้ามันดิบมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ นต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากคลายกังวลต่อความรุนแรงของ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุโ์อไมครอน อย่างไรก็ตาม 
ยังคงต้องติดตามผลกระทบจากตัวเลขผู้ติดเชื อที่กลับมาสูงขึ น
และการประกาศแผนควบคุมการแพร่ระบาดในทวีปยุโรปต่อไป 
ขณะที่ปัจจัยด้านฝั่งอุปทานยังเป็นแรงหนุน จากกลุ่มโอเปกพลัส
ยังคงเพิ่มการผลิตจ้านวนเท่าเดิม (4 แสนบาร์เรลต่อวัน) ในเดือน 
ม.ค. 65 มีผลให้ปริมาณน ้ามันดิบเพิ่มขึ นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และ
ผลการเจรจาจ้ากัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านท่ีไม่คืบหน้า
มีผลให้อิหร่านยังไม่พ้นการคว่้าบาตรการส่งออกพลังงาน อีกทั ง
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า พร้อมใช้มาตรการเพิ่มเติม เพื่อสกัดกั น
การหารายได้เข้าประเทศ หากอิหร่านยังคงเร่งเดินหน้าโครงการ
นิวเคลียร์

เฉลี่ย 11 เดือน

เพิ่มขึ นเม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ท่ีมา: ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (ราคาน ้ามันดิบ
WTI และ Brent) (ณ ธ.ค. 64) และธนาคารโลก
(ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ย Average) (ณ ต.ค. 64)

Crude Oil 2564 2565

WTI 67.87 66.42

Brent 70.60 70.05

Average
(WTI, Brent, Dubai) 

70.00 74.00

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า6 – 10 ธันวาคม 2564

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ภาพ: การประมาณการแนวโน้มความต้องการใช้น ้ามันดิบ (อุปสงค์) และการผลิต
น ้ามันดิบ (อุปทาน) ปี 2565
ที่มา: ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)



ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายเดือน
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์

ทองค าไทย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2562 19,389 19,478 19,479 19,341 19,252 19,910 20,514 21,720 21,769 21,400 21,005 21,105 20,363
2563 22,398 23,605 23,980 25,588 25,895 25,511 27,246 28,974 28,474 28,059 26,919 26,365 26,084
2564 26,478 25,695 25,024 25,961 27,240 27,232 27,791 27,893 27,784 28,026 28,434 28,313 27,156

%YoY 18.2 8.9 4.4 1.5 5.2 6.7 2.0 -3.7 -2.4 -0.1 5.6 7.4 4.1

ทองค าโลก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
2562 1,292 1,320 1,301 1,286 1,284 1,359 1,413 1,499 1,511 1,495 1,470 1,476 1,392
2563 1,561 1,597 1,592 1,683 1,716 1,732 1,843 1,969 1,922 1,900 1,863 1,856 1,770
2564 1,867 1,808 1,718 1,762 1,853 1,835 1,807 1,784 1,777 1,777 1,820 1,778 1,799
%YoY 19.6 13.2 7.9 4.7 8.0 5.9 -2.0 -9.4 -7.5 -6.5 -2.3 -4.2 1.7

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,779.94 ดอลลารส์หรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.14 ราคา
ทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 28,300 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.46 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) การคลายกังวลต่อความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน นักลงทุนมีมุมมองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
สายพันธุ์โอไมครอนผ่อนคลายลง หลังจากที่ ดร.แอนโทนี เฟาซี ผู้อ านวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐฯ และ
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ของประธานาธิบดีสหรัฐ ระบุว่า โอไมครอนไม่ร้ายแรงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า แม้ค่อนข้างชัดเจนว่า
แพร่เชื้อได้มากกว่า แต่ดูเหมือนอัตราส่วนระหว่างจ านวนผู้ติดเชื้อต่อผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่าเดลตา ท าให้นักลงทุนกลับเข้า
ซื้อสินทรัพย์เสี่ยง และเทขายทองค า
2) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น เหนือระดับ 1.5% ติดต่อกัน 3 วันท าการ หลังจากที่นักลงทุน
คลายความวิตกเกี่ยวกับการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย 
3) อุปสงค์แรงงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน
เพิ่มขึ้นในระดับสูงสู่ระดับ 11.0 ล้านต าแหน่ง สะท้อนทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดี เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค า
4) ราคาทองค าในประเทศปรับตัวลดลง จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
5) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,750 – 1,810 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม 
อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อียู และยูเค 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของจีนและอียู ดัชนีราคาผู้ผลิตและรายงานการสร้างที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC และ สมาคมค้าทองค า ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า6 – 10 ธันวาคม 2564

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511
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Gold Spot Thai Gold



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2562 31.81 31.31 31.73 31.86 31.80 31.13 30.79 30.77 30.57 30.37 30.24 30.22 31.05
2563 30.44 31.34 32.12 32.63 32.04 31.16 31.42 31.22 31.36 31.27 30.48 30.09 31.30
2564 30.01 29.99 30.79 31.34 31.30 31.44 32.61 33.12 33.04 33.48 33.10 33.69 31.99
%YoY -1.42 -4.32 -4.14 -3.96 -2.31 0.91 3.80 6.09 5.36 7.08 8.59 11.96 2.22

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 13 - 17 ธ.ค. 64

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า6 – 10 ธันวาคม 2564

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

32.77 32.88 32.81 32.71 32.73 32.77 32.61 32.62
32.87

33.07
33.29 33.33

33.54
33.75 33.72 33.70 33.82 33.89 33.82

33.51 33.42

10 พ.ย. 11 พ.ย.12 พ.ย.15 พ.ย. 16 พ.ย.17 พ.ย.18 พ.ย.19 พ.ย. 22 พ.ย.23 พ.ย.24 พ.ย.25 พ.ย.26 พ.ย.29 พ.ย.30 พ.ย. 1 ธ.ค. 2 ธ.ค. 3 ธ.ค. 7 ธ.ค. 8 ธ.ค. 9 ธ.ค.

ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นตามแนวโน้มการเปิดรับ
ความเสี่ยงของตลาด แต่อาจผันผวนมากขึ้นตามทิศทาง
เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินบาทยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ภาพรวมตลาดที่อยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง ส่งผลให้
กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างชาติมีแนวโน้มไหลเข้า
ตลาดการเงินไทยเพื่อเก็งก าไรมากขึ้น ท าให้เงินบาทมีโอกาส
แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เงินบาทอาจเผชิญความผันผวน
ตามเงินดอลลาร์ฯ ที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าตามการเปิดรับ
ความเสี่ยงของนักลงทุน แต่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ 
หลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน พ.ย. 64 เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่
ตลาดคาด ท าให้มีการคาดการณ์ว่า FED จะส่งสัญญาณเร่ง
ด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้
เงินดอลลาร์ฯ กลับมามีทิศทางแข็งค่าขึ้นได้
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (14-15 ธ.ค.) ทิศทางกระแส
เงินทุนจากต่างชาติ และสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูลเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ได้แก่ ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาน าเข้า
และส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. 64 รวมถึง
ผลการประชุมของธนาคารกลางส าคัญ อาทิ ธนาคารกลาง
อังกฤษ ยุโรป และญี่ปุ่น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมา
แข็งค่าขึ้น หลังนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
สายพันธุ์โอไมครอน เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
สอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ตามทิศทาง
การเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงิน หลังมีการวิเคราะห์
ของผู้เชี่ยวชาญว่า แม้การระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนจะ
รวดเร็ว แต่ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการป่วยรุนแรง รวมถึงการเปิดเผย
ผลวิจัยเบื้องต้นจากบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคที่ระบุว่า 
การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
การติดเชื้อจากโอไมครอนได้ เป็นการสนับสนุนมุมมองของ
นักลงทุนในตลาดที่เชื่อว่าการระบาดของโอไมครอนจะไม่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจรุนแรง จึงเป็นแรงหนุนให้นักลงทุนต่างชาติหันมา
ลงทุนหรือเก็งก าไรในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งรวมถึงสกุลเงินบาท
มากขึ้น ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ กลับมาเผชิญแรงเทขาย ตามการ
ลดสถานะถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน ส่งผลให้
เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสุกลเงินหลักอ่ืน ๆ แม้ว่า
จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย. 64
ที่เพิ่มขึ้น 6.8%YoY ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี


