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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

อินเดีย

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงสถิติและการด าเนินโครงการอินเดีย (MoSPI)
รายงานอัตราเงินเฟ้อของอินเดีย เดือน ก.พ. 65 เพ่ิมขึ้น 
6.07% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 64 โดยราคาหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มเพ่ิมขึ้น 5.93% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 2.39% หมวดเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้น 
8.86% หมวดสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้น 3.57% หมวดพลังงาน
เพิ่มขึ้น 8.73% และหมวดสินค้าเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 6.52%

สอบถามเพ่ิมเติมไดท้ี่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า14 - 18 มีนาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มองว่า 
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน จะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลก ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอลง 
เงินเฟ้อสูงขึ้น และอาจท าให้ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป 
ในระยะยาว โดยจะส่งผลกระทบผ่าน 3 ช่องทางหลัก 
ได้แก่ (1) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น ราคาอาหาร
และพลังงาน จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ (2) เศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ้านจะเผชิญกับภาวะชะงักงันด้านการค้า 
ห่วงโซ่อุปทาน และการโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
ต้องรับมือกับจ านวนผู้ลี้ภัยที่เพ่ิมขึ้น และ (3) ความเช่ือมั่น
ของภาคธุรกิจท่ีลดลง และความไม่แน่นอนของนักลงทุนที่
เพิ่มข้ึน จะส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ เกิดภาวะการเงินตึงตัว 
และอาจส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ 
IMF ช้ีว่า ความขัดแย้งและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นนี้
จะท าให้การก าหนดนโยบายเพื่อสร้างสมดุลหว่างการควบคุม
เงินเฟ้อและการกระตุ้นเศรษฐกิจในบางประเทศท าได้ยากขึ้น

จีน

ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า แม้ต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในบางพื้นที่เป็นระยะ ๆ 
แต่เศรษฐกิจจีนในช่วงสองเดือนแรกของปี 65 ฟ้ืนตัว
ได้ดีกว่าคาด ดังนี้ (1) การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
7.5% เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนแรกของปี 64 น าโดย
สาขาการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและการผลิตอุปกรณ์
ที่เพิ่มขึ้น 14.4% และ 9.6% ตามล าดับ โดยเฉพาะยานยนต์
พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นถึง 150.5% หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น 29.6% และโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น 26.4% (2) ดัชนี
การผลิตบริการเพ่ิมขึ้น 4.2% สะท้อนการฟ้ืนตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริการสมัยใหม่ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว (3) ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค มีมูลค่า 
7.44 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้น 6.7% โดยยอดค้าปลีก
ออนไลน์มีมูลค่า 1.96 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10.2% 
(4) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร แตะระดับ 5 .08
ล้านล้านหยวน เ พ่ิมขึ้น 12.2% โดยการลงทุนใน
อุตสาหกรรมไฮเทคเพิ่มขึ้น 34.4% (5) มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ อยู่ที่  6.20 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้น 
13.3% เป็นมูลค่าการส่งออก 3 .47 ล้านล้านหยวน 
เพิ่มขึ้น 13.6% และมูลค่าการน าเข้า 2.73 ล้านล้านหยวน 
เพิ่มขึ้น 12.9% ท าให้เกินดุลการค้า 7.39 แสนล้านหยวน 
และ (6) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่ 
0.9% และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 8.9% 

ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ออกแถลงการณ์ภายหลัง      
การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
ระบุว่า เคร่ืองบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของ
สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และอัตราการว่างงานปรับตัว
ลดลงอย่างมาก ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงเพ่ิมสูงขึ้น 
เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานยังไม่สมดุล จากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น 
และแรงกดดันด้านราคาในวงกว้าง อีกทั้ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
เผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์รัสเซีย-
ยูเครน โดยคาดว่าในระยะสั้นจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพ่ือให้
บรรลุ เป้าหมายระยะยาวด้านการจ้างงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ และอัตราเงินเฟ้อที่ 2% FOMC จึงมีมติปรับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (federal fund rate) ขึ้น 0.25%
สู่ระดับ 0.25 - 0.50% และคาดว่าการปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเป้าหมายเป็นเรื่องที่
เหมาะสม นอกจากนี้ FOMC คาดว่าจะปรับลดการถือครอง
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสินเช่ือที่อยู่อาศัยเป็น
หลักประกันการจ านอง (MBS) ในการประชุมครั้งต่อไป

รัสเซีย

ธนาคาร VTB ซ่ึงเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
รัสเซียเปิดโอกาสให้ลูกค้าธนาคารเปิดบัญชีออมทรัพย์
ในสกุลเงินหยวนของจีนที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 8% 
หลังจากมาตรการคว่ าบาตรของชาติตะวันตกท าให้
ธนาคารรัสเซียไม่สามารถเข้าถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
และสกุลเงินยูโรได้ โดยลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร VTB
สามารถฝากเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ ด้วยจ านวน
เงินฝากขั้นต่ า 100 หยวน แต่หากฝากเงินที่สาขาของ
ธนาคาร จะต้องฝากเงินขั้นต่ า 500 หยวน ทั้งนี้ ธนาคาร
VTB ระบุว่า ข้อเสนอนี้จะเป็นทางเลือกที่สามารถท าก าไร
ได้มากท่ีสุดส าหรับการฝากเงินในสกุลต่างประเทศ



นายจุ ริ น ท ร์  ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์  ร อ งน ายก รั ฐ มนต รี แล ะ
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิชย์  เปิ ด เผยว่ า จากการที่
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียนั้น 
ล่าสุดซาอุดิอาระเบียจะอนุญาตให้น าเข้าไก่ จาก 11 โรงงานที่ได้
เดินทางมาตรวจล่วงหน้าเมื่อปีที่ผ่านมา โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้
ปัจจุบันซาอุดิอาระเบียน าเข้าไก่ปีละ 5.9 แสนตัน โดยน าเข้าจาก
บราซิล 70% และ 30% น าเข้าจากฝรั่งเศสและยูเครน

ครม. มีมติเห็นชอบร่างแผนรองรับวิกฤติการณ์ด้านน ้ามัน
เชื อเพลิง ปี 63 - 67 ฉบับปรับปรุงครั งที่ 2 ดังนี้ 1) ยกเลิกวงเงิน
การบริหารกองทุนน้ ามัน รวมวงเงินกู้ยืม 40,000 ล้านบาท เพื่อให้
การด าเนินการรวดเร็ว ทันท่วงที และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ
ดูแลราคาน้ ามันให้กับประชาชน และ 2) ยกเลิกการปรับสัดส่วนการ
ช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่ง เมื่อสถานะกองทุนน้ ามันใกล้ติดลบ แต่ยังคง
ด าเนินการหารือการปรับลดภาษีสรรพสามิต เพื่อรักษาระดับราคา
น้ ามันให้เหมาะสม และไม่ให้กองทุนขาดสภาพคล่อง

ผลส้ารวจการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ SMEs ในญี่ปุ่น 
ประจ้าปี 65 ของส านักข่าว Nikkan Kogyo Shimbun พบว่า
เหตุผลส าคัญที่เลือกใช้หุ่นยนต์ คือ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพและก าลังการผลิต ลดต้นทุน และ
รักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่ โดยใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ การขึ้นรูปและแปรรปู ขนถ่าย เชื่อม และการเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ 
การแข่งขันของผู้ผลิตหุ่นยนต์จะรุนแรงขึ้น จากปัญหาการขาดแคลน
ช้ินส่วน ในขณะที่ความต้องการหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น

ส้านักงานศุลกากรเกาหลีใต้ รายงานการส่งออกเดือน ก.พ. 65 
มีมูลค่า 5.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ น 20.6% (YoY) จาก
การส่งออกเซมคิอนดักเตอร์ มูลค่า 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 
23.4% ผลิตภัณฑ์น้ ามัน มูลค่า 4.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 
65.6% และสินค้าอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน และเรือ เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั่วโลก

อินโดนีเซียเปิดให้บริการขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแบบพิเศษ 
ที่เกาะบาหลี ส้าหรับนักเดินทางจาก 23 ประเทศ รวมทั งไทย โดยต้องมีหลักฐาน
การจองห้องพัก ประกันสุขภาพ และใบรับรองผลตรวจโควิด-19 โดย
สามารถอยู่ในอินโดนีเซียได้ไม่เกิน 30 วัน และสามารถขอขยายเวลาพ านักต่อ
ได้ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

อินโดนีเซีย

มาเลเซียประกาศเปิดด่านพรมแดนที่ติดกับไทย ในวันที่ 1 เม.ย. 65  
หลังจากปิดท้าการไปเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี โดยมาเลเซียได้ผ่อนผัน
ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจ าถิ่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณด่านสะเดา จ.สงขลา ในเบื้องต้น มีรายงานว่า 
มีเพียงคนไทยที่ยื่นความประสงค์ขอเดินทางเข้าไปยังมาเลเซีย

มาเลเซีย

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมกัมพูชา-สหภาพยุโรป ครั งท่ี 11
ระบุ มูลค่าการค้าของทั ง 2 ฝ่าย ในปี 64 เติบโต 4.6% สินค้าส่งออกหลัก
ของกัมพูชา คือ ข้าว สิ่งทอ และรองเท้า โดยกัมพูชารับปากว่าจะปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้ความร่วมมือในการเข้าถึงตลาด และเตรียมออก
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศ

กัมพูชา

สปป.ลาว คาดการณ์ว่า จ้านวนแรงงานในภาคการผลิตอาจ
ไม่เพียงพอ หลังมีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ น โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาลเตรียม
จ้างงานเพิ่ม 12,000 ต าแหน่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะไชเชดถา 
ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญในการผลิตสิ่งทอ ชิปประมวลผล และหลอด LED

สปป.ลาว

สิงคโปร์เปิดรับการลงทุนจากผู้ผลิตชปิอนัดับ 3 ของโลกจากสหรัฐฯ 
หวังแก้ปัญหาการขาดแคลนชิปในอนาคต โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะเป็น  
ผู้ถือหุ้นประมาณ 1 ใน 3 ของโครงการ โดยโรงงานตั้งอยู่ในเขต Woodlands
ทางตอนเหนือของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คาดว่าจะมี
การจ้างงานแรงงานทักษะสูงกว่า 1,000 ต าแหน่ง และจะช่วยเพิ่มมูลค่า
การส่งออกของสิงคโปร์ ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกชิปรายส าคัญของโลก

สิงคโปร์

ผู้ประกอบการเมียนมา เร่งกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค หลังราคา
สินค้าสูงขึ นต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะขาดแคลน ส่งผลให้บรรยากาศ
การค้าชายแดน จ.ระนอง-เกาะสอง มีรถบรรทุกจ านวนมากทยอยขน
สินค้าเข้ามายังท่าเรือจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมี
รายงานว่าสินค้าที่มีการส่งออกสูง ได้แก่ น้ ามัน ท่อเหล็ก และปูนซิเมนต์ 
ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าจ าเป็นที่ใช้ในการก่อสร้าง

เมียนมา

เวียดนามประกาศยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร มุ่งเป้าเป็นประเทศ
ผู้ผลิตสินค้าจากฟาร์มรายใหญ่ของโลก ภายในปี 73 โดยก าหนดให้
อุตสาหกรรมเกษตรและประมง จะต้องเพิ่มจีดีพี 2.5 - 3.0% ต่อปี 
รวมทั้งนโยบายการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบายปฏิรูปที่ดิน และเปลี่ยนแนวคิดเกษตรกร จากการเน้นปริมาณผลผลิต 
มาเป็นการผลิตสินค้ามูลค่าสูงที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก

เวียดนาม

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ระบุ ผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
ไม่กระทบค่าเงินเปโซ เนื่องจากมีเครื่องมือเสริมสภาพคล่องหลายตัว
ที่สามารถน าออกมาใช้หากการเงินของประเทศเกิดภาวะตึงตัวอย่าง
ไม่คาดคิด แต่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4.4 - 4.7%
จากราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกินกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ี 2.0 - 4.0%
รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีจะปรับสูงขึ้นหลายรายการ

ฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า14 - 18 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยลดลง เนื่องจากจีนล็อกดาวน์เมือง
เศรษฐกิจส้าคัญ และผลการเจรจารัสเซีย-ยูเครน มีทิศทางที่ดี 
ราคาน ้ามันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 
100.43 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 103.88 USD/BBL
และดู ไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่  104.03 USD/BBL โดยราคา
น ้ามันดิบเฉลี่ยกลับมาลดลง เนื่องจากจีนมีตัวเลขผู้ติดเชื อไวรัส
โควิด-19 สูงขึ น และล็อกดาวน์เมืองเศรษฐกิจส้าคัญอย่างเซินเจิ น 
และเมืองอื่น ๆ ขณะเดียวกัน ผลการเจรจารัสเซีย-ยูเครนในช่วง
กลางสัปดาห์มีทิศทางดีขึ น อย่างไรก็ดี ราคาน ้ามันดิบยังคงเหนือ
ระดับ 100 USD/BBL เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคง
ยืดเยื อ อีกทั งส้านักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ออกมาคาดการณ์ว่า 
ปริมาณน ้ามันจากรัสเซียจะลดลงราว 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในเดือน เม.ย. 65

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 21 – 25 มี.ค. 65

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
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 73.21 69.38
2565 83.60 92.10 *111.25 95.65
YoY 52.25 51.31 72.34 37.86

หมายเหตุ: *ราคาตั งแต่วันที่ 1-18 มี.ค. 65, ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai

01-03-65 103.41 104.97 98.82

02-03-65 110.60 112.93 110.20

03-03-65 107.67 110.46 116.74

04-03-65 115.68 118.11 108.99

07-03-65 119.40 123.21 125.30

08-03-65 123.70 127.98 123.14

09-03-65 108.70 111.14 127.96

10-03-65 106.02 109.33 115.49

11-03-65 109.33 112.67 110.65

14-03-65 103.01 106.90 109.95

15-03-65 96.44 99.91 99.88

16-03-65 95.04 98.02 102.56

17-03-65 102.98 106.64 100.96

18-03-65 104.70 107.93 106.80

เฉลี่ย (15 - 18 มี.ค. 65) 100.43 103.88 104.03

เฉลี่ย (มี.ค. 65) 107.62 110.73 111.25

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

95.51

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน ้ามันดิบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่
ยืดเยื อยังคงหนุนให้ราคาน ้ามันดิบอยู่เหนือระดับ 100 USD/BBL
ขณะเดียวกัน ตลาดน ้ามันดิบยังคงเผชิญกับภาวะอุปทานตึงตัว 
สะท้อนจากการรายงานปริมาณการผลิตน ้ามันดิบล่าสุดของ
กลุ่มโอเปกพลัส บ่งชี ว่า บางประเทศสมาชิกยังคงเพิ่มปริมาณ
การผลิตได้น้อยกว่าโควตาที่ได้รับ (โอเปกพลัสมีมติเพิ่มก้าลังการ
ผลิต 4 แสนบาร์เรลต่อวันในแต่ละเดือน) นอกจากนี  ปริมาณ
น ้ามันจากรัสเซียที่คาดว่าจะลดลงราว 3 ล้านบาร์เรลต่อวันใน
เดือน เม.ย. 65 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาน ้ามันดิบอาจ
มีแนวโน้มสูงขึ นได้

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (ณ มี.ค. 65)

Crude Oil 2565 2566

WTI 101.17 84.98

Brent 105.22 88.98

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า14 – 18 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
2 เดือน



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
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 28,398 27,163
2565 28,507 28,593 30,464 29,188

%YoY 7.7 11.3 21.7 7.5

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 
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 1,787 1,800
2565 1,817 1,856 1,955 1,876
%YoY -2.7 2.7 13.8 4.3

หน่วย: บาท

ราคาทองค าปรับตัวลดลง ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,933.27 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.18
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 30,500 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.77 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความคืบหน้า ท้ังสองฝ่ายเจรจาร่วมกันเป็นครั้งท่ี 4 ผ่านระบบ Video Conference และเริ่มเข้า
ใกล้ข้อตกลงสันติภาพมากขึ้น เมื่อมีการหารือจริงจังในประเด็นท่ียูเครนต้องวางสถานะประเทศเป็นกลาง และรัสเซียจะต้องถอนทหารทันที 
ตามข้อตกลงแผนสันติภาพ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสามารถเพิกถอนสนธิสัญญาได้ โดยท่ีท้ังสองฝ่ายพยายามประนีประนอมข้อ
พิพาทเพื่อน าไปสู่การยุติสงคราม ท้ังนี้ แม้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่การเจรจาของท้ังสองฝ่ายท่ีจะด าเนินต่อไป ส่งผลให้ราคาทองค าปรับตัวลดลง
2) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 เป็นคร้ังแรกในรอบ 4 ปี FED ระบุว่าสงครามระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยจึงมีความเหมาะสม และหลังจากนี้ จะเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งในการประชุมของ FED ในช่วงท่ีเหลือของปีนี้ ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น กดดันราคาทองค าให้ปรับตัวลดลง
พอสมควร อย่างไรก็ดี ราคาทองค าได้รับปัจจัยหนุนจาก การระบาดของเชื้อไวรัส “เดลตาครอน” ท่ีผสมสองสายพันธุ์ระหว่างเดลตาและ
โอมิครอน ในหลายประเทศ ท าให้จีนกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหลังจากจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ราย นอกจากนี้ การยกระดับ
มาตรการคว่ าบาตรต่อรัสเซีย สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก ท าให้ราคาทองค ายังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,890 - 1,970 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยท่ีควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  ผลการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มาตรการคว่ าบาตร ถ้อยแถลงประธานธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐฯ  
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภครัฐมิชิแกน เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า14 - 18  มีนาคม  2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ท่ีมา: สมาคมค้าทองค า ประมวลผลโดย สนค.
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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
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 33.56 31.98
2565 33.24 32.67 33.06 32.99
%YoY 10.78 8.96 7.36 3.16

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 21 - 25 มี.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า14 - 18 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

32.15 32.13
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32.86
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33.25 33.31
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ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มผันผวน และอยู่ในระดับอ่อนค่า 
เน่ืองจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้ว่าการเจรจา
สันติภาพยังคงเดินหน้าต่อ แต่การเจรจาก็เกิดขึ้นพร้อมกับการ
เดินหน้าบุกโจมตีของรัสเซีย ซ่ึงเป็นประเด็นความเสี่ยงที่สร้าง
ความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลก และท าให้นักลงทุนปิดรับ
ความเสี่ยงและต้องการถือครองเงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภัย รวมไปถึงความกังวลภาวะ Stagflation หากราคา
น้ ามันดิบยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ล้วนเป็นแรงกดดันให้
เงินบาทอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี เงินบาทยังมีปัจจัยหนุนจาก
ความหวังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว หลังการปรับ
มาตรการ Test&Go และยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน 
ตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.พ. 65 และสถานการณ์โควิด-19 ตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซ้ือ
สินค้าคงทนเดือน ก.พ. 65 ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย และดัชนี
ความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือน มี.ค. 65 รวมถึงเลขดัชนี PMI ทั่วโลก 
ทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเดือน มี.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวค่อนข้าง
ผันผวนในระดับที่อ่อนค่ากว่าสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางความ
กังวลต่อสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยในระหว่างสัปดาห์เงินบาท
แตะระดับออ่นค่าสุดในรอบ 2 เดือนที่ 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ทั้งนี้ ในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาททยอยอ่อนค่าลง สอดคล้องกับสกุล
เงินเอเชียอื่น ๆ  เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามรัสเซีย-
ยูเครนที่ยังรุนแรง เป็นแรงหนุนเงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภัยให้แข็งค่าขึ้น และกดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี 
เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้น ตามการอ่อนค่าลงของเงนิดอลลารฯ์ 
เนื่องจากเผชิญแรงขายท าก าไรของนักลงทุน หลังผลการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ 
โดย FED มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.25-
0.50% และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องใน 6 รอบการประชุม
ที่เหลือของปีนี้ อีกทั้งประธาน FED ยังแสดงความม่ันใจว่าเศรษฐกจิ
สหรัฐฯ จะสามารถรับมือการขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งได้ ขณะเดียวกัน
นักลงทุนยังคงมีความหวังในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย-
ยูเครน ท าให้นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง เนื่องจากการ
เจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังไม่ได้ข้อสรุป และรัสเซีย
ยังบุกโจมตีรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น
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