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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ความเคล่ือนไหวรอบโลก สหรัฐอเมริกา

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า21 - 25 มีนาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และผู้แทน
การค้าของสหรัฐฯ (USTR) เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และ
สหราชอาณาจักรบรรลุข้อตกลงด้านการเก็บภาษีน าเข้า
เหล็กและอะลูมิเนียม ท ำให้สหรำชอำณำจักรสำมำรถ
ส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมมำยังสหรัฐฯ โดยไม่ถูกเรียก
เก็บภำษีน ำเข้ำภำยใต้มำตรำ 232 อีกทั้ง ข้อตกลงนี้
จะน ำไปสู่กำรยกเลิกกำรเรียกเก็บภำษีตอบโต้ของ
สหรำชอำณำจักรจำกสินค้ำส่งออกของสหรัฐฯ มูลค่ำกว่ำ 
500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงสุรำกลั่น สินค้ำเกษตร
ต่ำง ๆ และสินค้ำอุปโภคบริโภค

ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ประเทศใน
เอเชียอาจมีส่วนเพ่ิมแรงกดดันต่อเงินเฟ้อโลก หากราคา
สินค้าปรับเพ่ิมตามต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้น และกล่ำวว่ำ อัตรำเงินเฟ้อของเอเชียเพิ่มขึ้น
เร็วกว่ำที่คำด นอกจำกนี้ ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียกับ
ยูเครน ประกอบกับกำรปรับนโยบำยกำรเงินของสหรัฐฯ 
จะท ำให้รำคำอำหำรและพลังงำนในเอเชียเพิ่มขึ้น ส่งผล
กระทบต่อรำยได้ โดยเฉพำะครัวเรือนที่ยำกจน อีกทั้ง 
กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภำคเอเชีย โดยต้นทุนกำรกู้ยืมที่สูงขึ้นและแรงกดดัน
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจะท ำให้เศรษฐกิจเอเชียฟื้นตัวช้ำลง 
ท้ังนี้ IMF คำดว่ำ อัตรำเงินเฟ้อของเอเชียจะแตะระดับ
สูงสุดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

จีน

กระทรวงคมนาคมจีน เปิดเผยว่า ปริมาณการขนส่งสินค้า
ผ่านท่าเรือของประเทศ ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 65
ขยายตัวท่ามกลางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ โดยปริมำณ
กำรขนส่งสินค้ำอยู่ที่ 2.36 พันล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 2.7% 
เมื่ อ เที ยบกั บ ช่ วง เดี ยวกั นของปี  64 และปริ มำณ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งผ่ำนท่ำเรืออยู่ที่ 43.6 ล้ำน TEUs
เพิ่มขึ้น 2.9% ทั้งนี้ ในเดือน ก.พ. 65 ปริมำณกำรขนส่ง
สินค้ำผ่ำนท่ำเรืออยู่ที่ 1.06 พันล้ำนตัน และปริมำณ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งผ่ำนท่ำเรืออยู่ท่ี 19.44 ล้ำน TEUs

การส่งออกของไทย (ม.ค. - ก.พ. 2565)

ส่งออกไปโลก 44,741.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขยายตัว 12.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• การส่งออกไทยเดือน ก.พ. 65 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12
สอดคล้องกับกำรส่งออกของหลำยประเทศในภูมิภำคเอเชีย 
เนื่องจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำหลักทั่วโลกอยู่ใน
ทิศทำงฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งภำคกำรผลิต และภำคกำรบริโภค สะท้อน
จำกดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อภำคกำรผลิตโลก (Global Manufacturing 
PMI) ที่อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 20 ทั้งนี้ แม้จะมี
กำรแพร่ระบำดของไวรัสสำยพันธุ์โอมิครอน แต่ระบบสำธำรณสุข
ของแต่ละประเทศยังสำมำรถรับมือกำรระบำดได้ดี โดยเฉพำะ
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดในภำคอุตสำหกรรมของไทยท่ีมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้ภำคกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกไม่หยุดชะงัก 
และยังสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

• การส่งออกไปยังกลุ่มตลาดส าคัญส่วนใหญ่ยังคงขยายตัวในช่วง 
2 เดือนแรกของปี 65 ดังนี้ (1) ตลาดหลัก ขยำยตัว 12.5% โดย
ขยำยตัวในตลำดสหรัฐฯ 25.7% จีน 4.8% ญี่ปุ่น 1.3% อำเซียน (5) 
22.3% CLMV 8.2% และสหภำพยุโรป (27) 4.9% (2) ตลาดรอง
ขยำยตัว 8.7% ขยำยตัวในตลำดเอเชียใต้ 19.9% ตะวันออกกลำง 
7.0% ลำตินอเมริกำ 6.7% และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS 19.3%
ขณะที่ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกำ หดตัว 3.3% และ 5.0%

ลาตินอเมริกา
YTD +6.7%

ตะวันออกกลาง
YTD +7.0%

รัสเซีย และ CIS
YTD +19.3%

ทวีปแอฟริกา
YTD -5.0%

เอเชียใต้
YTD +19.9%

จีน
YTD +4.8%

เกาหลีใต้
YTD +27.9%

ญี่ปุ่น
YTD +1.3%

อาเซียน (9)
YTD +15.9%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD -3.3%

ทวีปอเมริกาเหนือ
YTD +24.2%

สหรัฐอเมริกา
YTD +25.7%

EU 27
YTD +4.9%

ธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบงก์กิ้ง กรุ๊ป (ANZ)
เป็นธนาคารออสเตรเลียแห่งแรกที่สร้างเหรียญดิจิทัล
ประเภท stablecoin ซ่ึงอิงกับมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์
ออสเตรเลีย และทำงธนำคำรได้ส่งมอบเหรียญ stablecoin
ที่มีช่ือว่ำ A$DC ให้กับบริษัท วิคเตอร์ สมอร์กอน กรุ๊ป 
(Victor Smorgon Group) ซึ่งเป็นบริษัทบริหำรจัดกำร
สินทรัพย์ส่วนบุคคล ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรลงทุนสินทรัพย์
ดิจิทัลซีโร่แคป (Zerocap) โดย ANZ ระบุว่ำ ทำงธนำคำร
ได้สร้ำงเหรียญ A$DC มูลค่ำ 30 ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย
ซึ่งเหรียญดังกล่ำวได้ถูกโอนให้กับคู่สัญญำ และแลกคืน
เป็นสกุลเงินปกติในภำยหลัง ทั้งนี้  กำรสร้ำงเหรียญ 
stablecoin เกิดขึ้น หลังจำกที่ธนำคำรกลำงออสเตรเลีย 
(RBA) เปิดเผยเมื่อปีท่ีผ่ำนมำว่ำ กำรเติบโตของกำรใช้งำน
กระเป๋ำเงินดิจิทัลอำจท ำให้ RBA ออกนโยบำยที่สำมำรถ
รองรับกำรแลกเปลี่ยนโทเคนหรือสกุลเ งินดิจิทัลได้ 
อย่ำงไรก็ตำม RBA ยังมีควำมกังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
ในกำรใช้สกุลเงินดิจิทัล



คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการโครงการแก้ปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ส ำหรับลูกหนี้
ธนำคำรของรัฐ 4 แห่ง จ ำนวน 50,621 รำย รวมมูลหนี้เงินต้น 
9,282.9 ล้ำนบำท ทั้งนี้ มีแนวทำงในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับ
สถำบันกำรเงินโดยพักช ำระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน
และให้เกษตรกรผ่อนช ำระหนี้เงินต้นอีกครึ่งหนึ่งตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 10 มาตรการลดค่าครองชีพ ระยะเวลา 3 เดือน 
(พ.ค.-ก.ค. 65) 1) เพิ่มเงินช่วยเหลือซื้อก๊ำซหุงต้มส ำหรับผู้ถือบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ 100 บำท/เดือน 2) ส่วนลดซื้อก๊ำซหุงต้มส ำหรับ
ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย 100 บำท/เดือน 3) ช่วยเหลือค่ำน้ ำมันแก๊สโซฮอล์
มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 250 บำท/เดือน 4) คงรำคำขำยปลีก NGV
15.59 บำท/กก. 5) แท็กซี่มิเตอร์ซื้อก๊ำซได้ในรำคำ 13.62 บำท/กก.
6) ลดค่ำ FT 22 สตำงค์/หน่วย (พ.ค.-ส.ค.65) ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน 
300 หน่วย 7) ตรึงรำคำน้ ำมันดีเซล 30 บำท/ลิตร ถึงเม.ย. 65 8) ก ำกับ
ดูแลรำคำกำ๊ซหุงต้ม (เม.ย.-มิ.ย. 65) 9) ลดอัตรำเงินสมทบ ม.33 เหลือ 1%
10) ลดอัตรำเงินสมทบ ม.39 เหลือ 91 บำท และ ม.40 เหลือ 42-180 บำท

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม 
หลังมีการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินปี 65 วงเงิน 9 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจและตลำด
กำรเงินท่ีเกิดขึ้นจำกวิกฤตยูเครน โดยจะพิจำรณำจ่ำยเงินช่วยเหลือ
ผู้รับเบี้ยยังชีพท่ีมีรำยได้น้อย และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกรำคำ
น้ ำมันที่พุ่งสูงขึ้นให้กับผู้บริโภค ในกำรจัดสรรเงินอุดหนุนและ    
ช่วยด้ำนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้ รายงานการลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ปี 64มีมูลค่า 7.587 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้น 32.8% (YoY) ประเทศที่เกำหลีใต้ไปลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
สหรัฐฯ จีน และลักเซมเบิร์ก โดยขยำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
กำรเงินและกำรประกันภัย กำรผลิต ข้อมูลและกำรสื่อสำร กำรค้ำปลีกและ
ค้ำส่ง ในขณะเดียวกันลดกำรลงทุนในภำคอสังหำริมทรัพย์

อินโดนีเซียจะยกเลิกข้อห้ามการส่งออกน้้ามันปาล์ม หลังจากใช้
มาตรการดังกล่าวเพียง 1 สัปดาห์ และจะใช้มาตรการขึ้นภาษีการ
ส่งออกปาล์มแทน พร้อมกับยกเลิกมำตรกำรคุมรำคำน้ ำมันปำล์มบรรจุขวด 
และให้เงินอุดหนุนน้ ำมันปำล์มแบบขำยส่ง หลังมำตรกำรจ ำกัดกำรส่งออก
ช่ัวครำวไม่ได้ผลเท่ำที่ควร เพรำะผู้ประกอบกำรจ ำกัดกำรขำยในประเทศ
ในช่วงที่มีกำรใช้มำตรกำรควบคุมรำคำ ท ำให้สินค้ำขำดตลำดมำกขึ้น

อินโดนีเซีย

มาเลเซียแถลงความคืบหน้าความตกลง RCEP ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้  
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 โดยคำดว่ำจะไดป้ระโยชน์จำกกำรลดภำษีศลุกำกร
ระหว่ำงประเทศสมำชิกประมำณ 90% รวมทั้งช่วยขจัดมำตรกำรกีดกัน
ทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี โดยคำดว่ำจะท ำให้มูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึ้น 200
ล้ำนเหรียญสหรัฐ/เดือน 

มาเลเซีย

กัมพูชาเปิดตัวยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส้าเร็จรูป 
รองเท้า และสินค้าที่เกี่ยวกับการเดินทาง ปี 65-70 โดยเตรียมพัฒนำเป็น
อุตสำหกรรมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว และมี
มูลค่ำเพิ่ม โดยจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่ำสูง และมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ

กัมพูชา

สปป.ลาวร่วมพัฒนาเส้นทางรถไฟสินค้าเชื่อมเวียงจันทน์กับท่าเรือ
หวงุอ๋างของเวียดนาม เพ่ือปลดล็อกเส้นทางการขนส่งทางทะเล ท่ำเรือ
ดังกล่ำว มีต ำแหน่งยุทธศำสตร์อยู่ระหว่ำงภำคกลำงของเวียดนำมและ
ลำว และภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยวำงแผนเช่ือมต่อไปยัง
ตลำดใหญ่ของเอเชีย เช่น จีน เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง

สปป.ลาว

ธนาคารสิงคโปร์เปิดตัวระบบ kill switch ที่ลูกค้าสามารถสั่งล็อก
บัญชีทันทีเพ่ือป้องกันเงินร่ัวไหล หากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง 
โดยสำมำรถใช้บัญชีได้อีกครั้งหลังติดต่อพนักงำนธนำคำรเพื่อแก้ไข
ข้อมูล ทั้งนี้ สถิติลูกค้ำธนำคำรที่ถูกหลอกผ่ำน SMS ในเดือน ม.ค. 65
ทั้งสิ้น 790 รำย ซึ่งขณะนี้ ธนำคำรกลำงสิงคโปร์ได้ออกมำตรกำร
ห้ำมธนำคำรส่งลิงค์ให้ลูกค้ำทำง SMS แล้วเพื่อป้องกันควำมสับสน

สิงคโปร์

กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ระเบิดสะพานเชื่อมต่อเข้าเมืองเมียวดี 
และดักซุ่มโจมตีรถบรรทุกขนสินค้ายุทธภัณฑ์ของรัฐบาลเมียนมา
ท้าให้ส่งผลกระทบต่อรถบรรทุกสินค้าจากไทย ในเบื้องต้นมีรำยงำนว่ำ   
แขวงทำงหลวงเมียนมำได้ท ำกำรติดตั้งสะพำนช่ัวครำว และซ่อมแซม
สะพำนหลักเรียบร้อยแล้ว โดยจะกระทบต่อกำรขนส่งเพียงเล็กน้อย 
ทั้งนี้ยังไม่มีรำยงำนรถบรรทุกของไทยถูกซุ่มโจมตีแต่อย่ำงใด

เมียนมา

เวียดนามประกาศยุติการกักตัวของนักเดินทางต่างชาติเพ่ือฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีข้อก ำหนดเพียงอย่ำงเดียว
คือ ต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนเดินทำง พร้อมเปิดฟรีวีซ่ำ
ให้กับพลเมืองจำกยุโรป 13 ประเทศ ประกอบด้วย เยอรมนี ฝรั่งเศส 
อิตำลี สเปน อังกฤษ รัสเซีย ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ เดนมำร์ก สวีเดน นอร์เวย์ 
ฟินแลนด์ และเบลำรุส

เวียดนาม

ผลจากราคาแร่นิกเกิลพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ท้าให้ฟิลิปปินส์ประกาศเปิด
เหมืองแร่นิกเกิลเพ่ิม 12 แห่ง โดยฟิลิปปินส์จะกลำยเป็นแหล่งผลิต
แร่นิกเกิลรำยใหญ่ที่สุดให้แก่จีน พร้อมกับวำงแผนพัฒนำห่วงโซ่อุปทำน
ครบวงจรในกำรแปรรูปโลหะที่ใช้ในเหล็กกล้ำ และแบตเตอรี่ไฟฟ้ำ 
ตลอดจนเตรียมยกเลิกค ำสั่งห้ำมท ำเหมืองทองแดง ทองค ำ และเงิน 
เพื่อให้กำรผลิตอยู่ในระดับที่เหมำะสมกับกำรส่งออกของประเทศ

ฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า21 - 25 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยกลับมาเพ่ิมขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 113.01 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่
118.48 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 112.18 USD/BBL
โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยกลับมาเพิ่มขึ นจากหลายเหตุการณ์ส้าคัญ
ได้แก่ (1) ฐานการผลิตน ้ามันและก๊าซธรรมชาติในซาอุดีอาระเบีย
ถูกกบฏฮูติโจมตี (2) ฮ่องกงเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 (3) ข่าวท่อส่งน ้ามัน
ของบริษัท CPC ประกาศหยุดด้าเนินงานช่ัวคราว เนื่องจากเกิดพายุ
ถล่มบริเวณทะเลด้า และ (4) การประชุมเพื่อพิจารณาระงับการน้าเข้า
สินค้าพลังงานจากรัสเซียของสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ผลสุดท้าย
ยังไม่มีมติเอกฉันท์ จึงท้าให้ราคาน ้ามันดิบในช่วงท้ายสัปดาห์
ลดลงบ้าง แต่ราคาเฉลี่ยทั งสัปดาห์ยังคงสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 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 *111.49 95.73
YoY 52.25 51.31 72.72 37.98

หมายเหตุ: *ราคาตั งแต่วันที่ 1-25 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
21-03-65 112.12 115.62 109.91
22-03-65 111.76 115.48 111.27
23-03-65 114.93 121.60 111.91
24-03-65 112.34 119.03 115.75
25-03-65 113.90 120.65 112.06

เฉลี่ย (21 - 25 มี.ค. 65) 113.01 118.48 112.18

เฉลี่ย (มี.ค. 65) 109.04 112.77 111.49

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

ราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้มทรงตัว ตลาดคาดว่าจะมีปริมาณ
น ้ามันดิบเพิ่มเติม หลังสหรัฐฯ ก้าลังพิจารณาที่จะเพิ่มการปล่อย
น ้ามันดิบจากคลังส้ารองเชิงยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกัน มีการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวดเร็วในจีน โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจ
ส้าคัญอย่างเซี่ยงไฮ้ที่ถูกล็อกดาวน์ การขนส่งสาธารณะจะหยุด
ให้บริการช่ัวคราว ภาคการผลิตและธุรกิจต้องหยุดท้าการช่ัวคราว
เช่นกัน และต้องท้างานท่ีบ้าน ซึ่ง JP Morgan ได้คาดการณ์ความ
ต้องการใช้น ้ามันดิบในไตรมาสที่ 2 ของจีน จะลดลงประมาณ 5.2
แสนบาร์เรลต่อวัน ซึ่งการลดลงของการใช้น ้ามันดิบในจีน 
จะส่งผลต่อราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกอยา่งมีนัยส้าคัญ เนื่องจาก
จีนเป็นผู้น้าเข้าน ้ามันดิบรายใหญ่ของโลก

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า21 – 25 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
2 เดือน



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค 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 30,505 29,202

%YoY 7.7 11.3 21.9 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 1,951 1,875
%YoY -2.7 2.7 13.6 4.2

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 1,940.21 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ ้นจากสัปดาห์ที ่ผ่านมาร้อยละ 0.36
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 30,620 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.39 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ยังมีความไม่แน่นอนและมีความยืดเยื้อ การเจรจาของทั้งสองประเทศยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจน การ
เผชิญหน้าสู้รบระหว่างสองประเทศยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน และชาติพันธมิตร เข้าร่วมการ
ประชุมผู้น าตะวันตก 3 เวที (การประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) การประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก (G7) 
และการประชุมสุดยอดผู้น าสหภาพยุโรป (EU)) ที่จัดขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพื่อพิจารณาเพิ่มก าลังทหารในยุโรปตะวันออก และ
พร้อมตอบโต้ หากรัสเซียใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการคว ่าบาตร โดยเฉพาะการระงับการน าเข้าพลังงานจากรัสเซีย 
ผลักดันราคาพลังงานโลก กดดันให้เศรษฐกิจรัสเซีย และเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความเสี่ยงยาวนานขึ้น ส่งผลให้ราคาทองค าปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
2) อย่างไรก็ตาม ราคาทองค า ได้รับปัจจัยลบ จากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าเดิมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในการประชุม
ครั้งถัดไป นายเจอโรม พาวเวล กล่าวในการประชุมสมาคมเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐฯ ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูงมากเกินไป 
จึงเป็นไปได้ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 0.25 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ สอดคล้องกับมุมมองของ Goldman Sachs และ Bank of
Americaส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10ปี เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี กดดันราคาทองค า
ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ราคาทองค าจึงปรับตัวขึ้นไม่สูงมาก
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,900 - 1,980 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ  ผลการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มาตรการคว ่าบาตร การจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราว่างงานของสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อของสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า21 - 25  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 33.19 33.03
%YoY 10.78 8.96 7.79 3.29

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า21 - 25 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ท่ามกลาง
ปัจจัยกดดันจากสถานการณ์สงครามที่มีความไม่แน่นอนสูง 
โดยบรรยากาศในตลาดการเงินโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง จากความกังวลต่อสถานการณ์ของสงครามรัสเซีย-
ยูเครน รวมถึงการใช้มาตรการคว่่าบาตรของชาติตะวันตก และการ
ตอบโต้ของรัสเซียที่อาจรุนแรงและยืดเย้ือ ซ่ึงส่งผลให้เงินบาทยัง
มีโอกาสอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ 
ประกอบกับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ท่าให้นักลงทุนกังวล
เกี่ยวกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่อาจมากขึ้น และ
นานกว่าคาด อย่างไรก็ดี เงินบาทยังมีปัจจัยหนุนจากความหวัง
การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว หลังกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เตรียมเสนอให้ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ
โดยเปลี่ยนมาตรวจ ATK แทน RT-PCR ในวันแรกที่เดินทางมาถึงไทย
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม กนง. รายงาน
เศรษฐกิจการเงินเดือน ก.พ. 65 ของ ธปท. สถานการณ์
สงครามรัสเซียและยูเครน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่าคัญ 
อาทิ ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค ตัวเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตร อัตราการว่างงาน ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชน ดัชนี 
PMI และ ISM ภาคการผลิตเดือน มี.ค. 65 รายได้และการใช้จ่าย
ส่วนบุคคล และดัชนีราคา PCE Price Index เดือน ก.พ. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในระดับ
อ่อนค่ากว่าสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางสัญญาณคุมเข้มนโยบาย
การเงินของ FED และความตึงเครียดของสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
เงินบาททยอยอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในระหว่างสัปดาห์
แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 เดือนครึ่งที่ 33.65 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ สอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ตามภาพรวม
ภาวะตลาดการเงนิโลกที่ยังคงปิดรับความเสี่ยง ท่าให้เงินดอลลาร์ฯ 
ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และกดดันให้เงิน
บาทอ่อนค่าลง เนื่องมาจากการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและ
ยูเครนที่ไม่มีความคืบหน้า สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรยังคงยกระดับ
มาตรการคว่่าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องการน่าเข้า
พลังงานจากรัสเซีย และการเรียกร้องให้ขับรัสเซียออกจากกลุ่ม
ประเทศ G-20 นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนจากประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่ส่งสัญญาณว่า FED อาจคุมเข้ม
นโยบายการเงินมากขึ้น ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 
0.25% รวมไปถึงสมาชิก FED ต่างออกมาสนับสนุนการเร่งปรับขึ้น
ดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ พร้อมกับเตือนว่า ผลกระทบ
ของสงคราม การคว่่าบาตรรัสเซีย และผลจากราคาน้่ามันและสินค้า
โภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ 
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