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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา - จีน

ผลส ำรวจประจ ำปีของหอกำรค้ำสหรัฐฯ ในจีน เผยว่ำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนจะไม่เปลี่ยนไปจำก
สมัยประธำนำธิบดีทรัมป์มำกนัก เนื่องจากฝ่ายบริหาร
ของประธานาธิบดีไบเดนยังมีนโยบายและมุมมองเกี่ยวกับ
จีนใกล้เคียงกับฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ เช่น 
ยังใช้มาตรการภาษีกับจีน และมีการระงับบริษัทจีนไม่ให้
ซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม นอกจากนี้ กฎหมายเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใน
การลงทุนและด าเนินกิจการในจีน ทั้งนี้  สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ในจีนที่มีก าไรเพิ่มขึ้นในปี 64 อยู่ที่ 
59% ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 54% เมื่อปี 63 แต่ยังต่ ากว่าช่วงก่อน
เกิดการระบาดและสงครามการค้าในปี 60 ซึ่งอยู่ที่ 73%

เศรษฐกิจอังกฤษดีขึ้นกว่ำที่คำด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เดือน ม.ค. 65 ขยายตัว 0.8% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์
คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% โดยมีภาคการค้าส่งและค้าปลีก
รวมถึงผับและร้านอาหารเป็นปัจจัยส าคัญ ส าหรับ
เศรษฐกิจอังกฤษทั้งปี 65 ธนาคารกลางอังกฤษคาดการณ์ 
(ณ ก.พ. 65) ว่าจะเติบโตประมาณ 3.75% ทั้งนี้ เศรษฐกิจ
อังกฤษในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าระดับก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือน ก.พ. 63 ที่ 0.8%

ตลำดแรงงำนสหรัฐฯ ยังคงตึงตัว โดยต ำแหน่งงำนว่ำง
เดือน ม.ค. 65 อยู่ที่ 11.3 ล้ำนต ำแหน่ง (เป็นระดับเกือบ
สูงสุด) ซ่ึงมำกกว่ำอัตรำกำรว่ำงงำนเกือบ 5 ล้ำนต ำแหน่ง 
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบวุ่า มีแรงงานเกือบ 4.3 ล้านราย 
ลาออกจากงานในเดือน ม.ค. 65 สะท้อนว่าปรากฎการณ์ 
Great Resignation ยังคงมีอยู่ โดยความต้องการแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นายจ้างเสนอค่าจ้างสูงขึ้นเพื่อดึงดูด
ผู้มีความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้แรงงานลาออกจากงาน 
และจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงต่อไป 
ทั้งนี้ หอการค้าสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า ฝ่ายนิติบัญญัติควร
ปรับปรุงกฎหมายเรื่องการย้ายถิ่นฐาน เพื่อเพิ่มจ านวน
แรงงานในตลาด เนื่องจากในปัจจุบันไม่สามารถควบคุม
อัตราเงินเฟ้อและท าให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างเต็มที่

ธนำคำรกลำงประ เทศต่ำง  ๆ ยั งคง ต้อง ติดตำม
อัตรำเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า ยังต้องติดตาม
ราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทั่วยูโรโซน
ต่อไป และ ECB จะยุติการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ 
Pandemic Emergency Purchase ภาย ในสิ้ น เ ดื อ น 
มี .ค .  65 และจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อไป 
ทั้งนี้ ECB ปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 65
เป็น 5.1% และปี 66 และ 67 เป็น 2.1% และ 1.9%
ตามล าดับ ในท านองเดียวกัน ธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ 
ก็มุ่งความสนใจไปที่ประเด็นเงินเฟ้อ อาทิ ธนาคารกลาง
แคนาดาได้ปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยแล้วเมื่อต้นเดือนท่ีผ่านมา 
ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางสหรัฐฯ 
มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้ า 
เพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860
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ดัชนีรำคำผู้ผลิตของจีนเดือน ก.พ. 65 ผ่อนคลำยสู่ระดับ
ต่ ำสุดในรอบ 8 เดือน โดยดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 8.8%
เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเทศกาล
ตรุษจีนที่ โรงงานบางแห่งปิดท าการในช่วงครึ่ งแรก
ของเดือน ท าให้ความต้องการวัตถุดิบลดลงช่ัวคราว 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ดัชนีราคาผู้ผลิต
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.5% เป็นผลจากราคาน้ ามันดิบระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ราคาใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันในประเทศสูงขึ้น ขณะที่
ราคาโลหะที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบภายในประเทศ
สูงขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้  นักวิเคราะห์คาดว่า ในระยะสั้น 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปตามราคาน้ ามันและโลหะ 
ซึ่งรัฐบาลจีนได้มีความพยายามในการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

จีน

ประธำนำธิบดีวลำดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย พบกับ
ประธำนำธิบดีอเล็กซำนเดอร์ ลูคำเซนโก ของเบลำรุส 
เมื่อวันท่ี 11 ม.ีค. 65 โดยปธน.ปูตินได้แสดงความยินดีต่อ
ผลการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของ
เบลารุส ซึ่งปธน.ปูตินเช่ือว่าจะส่งเสริมเสถียรภาพของ
เบลารุสและเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อีกทั้ง เผยว่า การค้าระหว่างรัสเซียและเบลารุสเพิ่มขึ้น 
34% ในปี 64 สะท้อนว่าสถานการณ์โดยรวมก าลังพัฒนา
ไปในทิศทางบวก อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสถานการณ์
ความขัดแย้งในปัจจุบัน ทั้งเรื่องข้อจ ากัด การคว่ าบาตร 
และอื่น ๆ เป็นปัญหา แต่ยังคงมั่นใจว่าทั้งสองประเทศจะ
ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ล าบากเหล่านี้ไปได้ และจะสามารถหา
หนทางที่จะพึ่งตนเองได้มากข้ึนในอนาคต

รัสเซีย



คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
อัตราศูนย์ ส้าหรับน ้ามันดีเซล (บี0) และน ้ามันเตาที่น้าไปผลิต
กระแสไฟฟ้า เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของไทยกว่า 60% ผลิตจาก
ก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งขณะนี้ราคา NG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
จึงจ าเป็นต้องใช้น้ ามันดีเซลและน้ ามันเตามาเป็นเช้ือเพลิงทดแทน 
ทั้งนี้ การปรับลดภาษีสรรพสามิตดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้า      
มีแนวโน้มที่จะไม่ปรับตัวสูงขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ 25 กลุ่มอุตสาหกรรม 
ที่มีแนวโน้มเติบโตในปี 65 ได้แก่ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกล
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น ช้ินส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เทคโนโลยีชีวภาพ ดิจิทัล 
น้ าตาล ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 
พลังงานหมุนเวียน เฟอร์นิเจอร์ ยา ยานยนต์ เยื่อและกระดาษ รองเท้า     
โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สมุนไพร หนังและผลิตภัณฑ์หนัง หัตถกรรม
สร้างสรรค์ เหล็ก อาหาร และกลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ส้านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/64 ขยายตัว 4.6% (YoY) 
ลดลงจากการประมาณการเบื้องต้นที่ 5.4% เนื่องจากได้รับแรงกดดัน
จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์
ในยูเครน นอกจากนี้ ภาวะคอขวดด้านอุปทานที่ยืดเยื้อส่งผลให้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญกับความไม่แน่นอน ส าหรับการใช้จ่ายด้านทุน 
ขยายตัว 0.3% การส่งออกขยายตัว 0.9% และการน าเข้าลดลง 0.4%

สถาบันพัฒนาเกาหลี (KDI) ประเมินเศรษฐกิจเกาหลีใต้ฟ้ืนตัว 
อย่างต่อเนื่อง จากภาคการผลิตและการส่งออกชิปและยานยนต์   
ที่เติบโตดี แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตการณ์รัสเซีย-
ยูเครน กดดันให้ราคาน้ ามันและวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้น โดยต้นทุนพลังงาน
ที่เพ่ิมขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีใต้

ราคาน ้ามันเชื อเพลิง ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติที่อินโดนีเซียเป็น
ผู้ส่งออกรายใหญ่ของภูมิภาค พุ่งสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากความกังวล
ด้านพลังงานทั่วโลกจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน นอกจากนี้ ค่าเงิน       
รูเปียห์เดือน มี.ค. แข็งค่าขึ้น 0.2% เทียบกับเดือน ม.ค. นักวิเคราะห์จึง
คาดการณ์ว่าปัจจัยดังกล่าวจะผลักดันเงินเฟ้อในประเทศให้สูงขึ้น

อินโดนีเซีย

มาเลเซียพร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมการตรวจโรงงานไก่ไทย 28 แห่ง 
ระหว่างวันที่ 5 – 19 มี.ค. 65 โดยประกอบด้วยโรงเชือด 26 แห่ง 
โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีก 1 แห่ง และโรงงานแปรรูป 1 แห่ง เพื่อตรวจ
รับรองการต่ออายุใบอนุญาตน าเข้าตามมาตรฐานความปลอดภัย และ
มาตรฐานอาหารฮาลาล ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกไก่ไทยในปี 65 เติบโตต่อเนื่อง

มาเลเซีย

สภาเพ่ือพัฒนาการของกัมพูชา เผยสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ 
ปี 64 พบว่า จีนมีมูลค่าลงทุนสะสมสูงสุดที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบกับปี 63 สาเหตุการเพิ่มขึ้น มาจากการเตรียม
ความพร้อมด้านการลงทุนเพื่อรองรับความตกลง RCEP โดยเฉพาะ   
ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว

กัมพูชา

สปป.ลาว เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานคมนาคม โดยสร้าง Transit Hub เชื่อมการค้าจีนสู่
อาเซียน ผ่านการระดมทุนในประเทศจากการเสนอขายพันธบัตรวงเงิน 
5 พันล้านบาท พร้อมเตรียมแผนพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์สองข้างทาง
รถไฟจีน-ลาว เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว

สปป.ลาว

สิงคโปร์เตรียมปรับระบบออกใบอนุญาตท้างานในประเทศให้เป็น
ระบบการให้คะแนน โดยจะเร่ิมใช้ในเดือน ก.ย. 66 ซึ่งระบบดังกล่าว   
จะมีผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือน และการพิจารณาต่อใบอนุญาตท างาน 
นอกจากนี้บริษัทหรือผู้ที่ยื่นจะได้รับคะแนนโบนัสส าหรับแรงงานในสาขา 
ที่ขาดแคลน การส าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาหรอืเทียบเท่า และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านนวัตกรรมและกิจกรรมสากลโดยความร่วมมือกับรัฐบาล

สิงคโปร์

ธนาคารกลางเมียนมาประกาศยอมรับเงินบาทให้สามารถช้าระ
ค่าสินค้าได้โดยตรงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อส่งเสริม
การค้าทวิภาคี กระตุ้นการค้าขายในประเทศ และอ านวยความสะดวก
การค้าชายแดน โดยก าหนดพื้นที่ในฝั่งเมียนมาที่สามารถใช้เงินบาท
ได้โดยตรง 7 แห่ง ได้แก่ ท่าขี้เหล็ก เมียวดี เกาะสอง มะริด ทิกิ 
มุต่อง และซิตตเว 

เมียนมา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจ
เวียดนามปี 65 อยู่ท่ี 5.5% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศอาเซียน 
โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ 1) จ านวนประชากรวัยท างานมีสัดส่วนสูงและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2) รายได้ต่อหัวของประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
3) หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับต่ า 4) มีการพึ่งพาเงินกู้จากต่างชาติต่ า 
และ 5) ฐานะการคลังที่แข็งแกร่ง

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์อนุมัติกฎหมายส่งเสริมการลงทุน โดยอนุญาตให้ต่างชาติ
ถือครองสัดส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้ 100% ในภาคธุรกิจ   
ที่ด  าเนินการได้อยู่แลว้ ในสาขาส าคัญ อาทิ สาขาเหมืองแร่นิกเกิลและ
โคบอลต์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า สาขาผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และสาขาไอที เช่น แอนิเมช่ัน และบริการ shared 
services เพื่อดึงดูดการลงทุนและสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด

ฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า7 - 11 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากสหรัฐฯ คว ้าบาตร
ภาคพลังงานของรัสเซีย ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 113.43 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 116.87 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 120.51
USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบสูงขึ นต่อเนื่อง และระหว่างสัปดาห์
ราคาเพิ่มขึ นสูงสุดนับตั งแต่ปี 2551 เนื่องจากสหรัฐฯ ประกาศ
มาตรการคว่้าบาตรภาคพลังงานของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ราคา
น ้ามันดิบลดลงในช่วงกลางถึงท้ายสัปดาห์ หลังรัสเซียออกมา
กล่ าวว่าจะยังปฏิบัติตามสัญญาส่ งมอบพลั งงานให้แก่คู่ ค้ า 
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้หันไปหารือกับเวเนซุเอลาถึงการพิจารณาที่
จะผ่อนคลายมาตรการคว่้าบาตรการส่งออกน ้ามันดิบของเวเนซุเอลา 
นอกจากนี ส้านักงานพลังงานสากล (IEA) ประกาศพร้อมจะระบาย
น ้ามันดิบเพิ่ม หลังจากที่เคยประกาศระบายน ้ามันดิบออกจากคลัง
ส้ารองเชิงยุทธศาสตร์ ปริมาณ 60 ล้านบาร์เรล

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 14 – 18 ม.ี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. เฉลี ย
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 *115.25 96.98
YoY 52.25 51.31 78.54 39.78

หมายเหตุ: *ราคาตั งแต่วันที่ 1-11 มี.ค. 65, ที มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที 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

เฉลี ย (7 - 11 มี.ค. 65) 113.43 116.87 120.51
เฉลี ย (มี.ค. 65) 111.61 114.53 115.25

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

ที มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน้้ามันดิบทรงตัว ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี มีแนวโน้มทรงตัว
จากราคาในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
มีแนวโน้มยืดเยื อ อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามันดิบมีแนวโน้มทรงตัว
เนื่องจากสหรัฐฯ เริ่มหันไปเจรจากับเวเนซุเอลาเกี่ยวกับการพิจารณา
ผ่อนปรนมาตรการคว่้าบาตรการส่งออกน ้ามันดิบของเวเนซุเอลา 
หากมีการผ่อนปรนฯ คาดว่าจะมีน ้ามันดิบเพิ่มขึ นประมาณ 
1.2 ล้านบาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี  ตลาดน ้ามันดิบยังคงจับตา
การเจรจาข้อตกลงของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านกับชาติมหาอ้านาจ 
เพื่อจะยกเลิกมาตรการคว่้าบาตรการส่งออกน ้ามันดิบของอิหร่าน 
ซึ่งจะเป็นอีกทางที่จะช่วยเพิ่มปริมาณน ้ามันดิบในตลาดโลก

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที มา: 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)

ที มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า7 – 11 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี ย
2 เดือน

ภาพ: ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้าเดือน พ.ค. 65 ของน ้ามันดิบเบรนท์
ที มา: Oilprice



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 30,444 29,181

%YoY 7.7 11.3 21.7 7.4

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 1,968 1,880
%YoY -2.7 2.7 14.5 4.5

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,996.84 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.62
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 31,050 บาท เพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.90 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน หนุนแรงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ความขัดแย้งของท้ังสองประเทศท่ี
ยืดเยื้อ สร้างความวิตกกังวลต่อราคาน้้ามันและเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย รวมถึงความกังวลต่อความไม่สงบ
จากการสู้รบท่ีรุนแรงขึ้นของท้ังสองฝ่ายเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การเจรจาของท้ังสองฝ่ายยังไม่คืบหน้า ประกอบกับแรงกดดันจาก
การยกระดับมาตรการคว่้าบาตรของสหรัฐฯ และพันธมิตร โดยส่งสัญญาณจะยกเลิกการน้าเข้าน้้ามันจากรัสเซีย เพื่อกดดันให้ยุติสงคราม ซึ่ง
ความไม่แน่นอนท้าให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง และเข้าซื้อทองค้าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  ผลักดันให้ราคาทองค้าปรับตัวใน
ระดับสูงสุดถึง 2,043 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ในรอบสัปดาห์
2) เศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงที่จะชะลอตัวหากราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ธนาคารโลกเปิดเผยว่า สงครามดังกล่าวสร้างความผันผวน
รอบด้าน เศรษฐกิจของประเทศน้าเข้าน้้ามันอาจจะชะลอตัว อาทิ จีน อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และตุรกี รวมถึงประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ีฟื้นตัว
ล่าช้าจากการระบาดของโควิด-19 จะท้าให้เศรษฐกิจย่ิงถดถอยลง และนักวิเคราะห์ยังมองว่าเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯ จะชะลอตัวเช่นกัน 
3) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ยังคงสูงต่อเนื่อง  ส้านักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า CPI เดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ีร้อยละ 7.9 
(YoY) สูงสุดในรอบ 40 ปี จากดัชนีพลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25.6 (YoY) และดัชนีราคาอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 (YoY) ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค
พื้นฐาน (Core CPI) ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 (YoY) อัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลักดันการเข้าซื้อทองค้า
4) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,950 - 2,040 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ราคาทองค้ายังคงผันผวนควร
ติดตามอย่างใกล้ชิด ปัจจัยท่ีควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  ผลการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มาตรการคว่้าบาตร แถลงการณ์
นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ และจีน เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า7 - 11  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 32.88 32.93
%YoY 10.78 8.96 6.77 2.97

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 14 - 18 มี.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า7 - 11 มีนาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอ่อนค่าและผันผวน 
เน่ืองจากสถานการณ์สงครามที่กดดันบรรยากาศการลงทุน
ทั่วโลก ค่าเงินบาทยังคงได้รับแรงกดดันฝั่งอ่อนค่า จากภาวะ
ตลาดการเงินที่ยังคงมีแนวโน้มปิดรับความเสี่ยง เนื่องจาก
นักลงทุนมีความกังวลถึงผลกระทบจากภาวะสงครามต่อ
เศรษฐกิจและการเงินโลก รวมถึงกระทบต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยมากขึ้น หลังจากราคาน้้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์
ปรับตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้น
ต่อเนื่อง จากการที่นักลงทุนเข้าซ้ือสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อหลบ
ความผันผวนในตลาด ซ่ึงกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลง ทั้งนี้ 
เงินบาทอาจพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงมี
ความหวังต่อการเจรจาเพื่อยุติสงคราม หลังมีรายงานความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาของรัสเซียและยูเครน
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมนโยบาย
การเงินของ FED (15 - 16 มี.ค. 65) สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน 
ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และสถานการณ์โควิด-19 ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ส้าคัญ อาทิ ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.พ. 65
ผลส้ารวจภาคการผลิตของ FED สาขานิวยอร์ก ผลส้ารวจแนวโน้ม
ธุรกิจของ FED สาขาฟิลาเดลเฟีย เดือน มี.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจาก
สัปดาห์ก่อน ตามทิศทางตลาดที่ปิดรับความเส่ียง เน่ืองจาก
ความกังวลสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั่วโลก เงินบาท
ทยอยอ่อนค่าลงต่อเนื่อง และแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 
6 สัปดาห์ ที่ 33.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางกระแส
เงินทุนที่ไหลออกจากตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย ซ่ึงสอดคล้องกับ
สินทรัพย์และเงินสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย ตามทิศทางสินทรัพย์
เสี่ยงทั่วโลกที่ยังคงเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก ซ่ึงท้าให้เงิน
ดอลลาร์ฯ ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแข็งค่าขึ้น เนื่องจากความ
กังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามระหว่าง
รัสเซียและยูเครน โดยมีการเจรจายุติสงครามในรอบที่ 4 ซ่ึงเป็น
การเจรจาระดับสูงครั้ งแรกสิ้นสุดลงโดยปราศจากข้อสรุป 
ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ ยังแข็งค่าขึ้น หลังจากอัตราเงินเฟ้อ
ที่สะท้อนจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือน ก.พ. 65
อยู่ที่ 7.9% (YoY) ซ่ึงสูงที่สุดในรอบ 40 ปี และยังมีแนวโน้มปรับ
สูงขึ้นได้อีก สร้างความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงต้อง
เดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้น
ของราคาน้้ามันในตลาดโลกยังเพิ่มแรงกดดันต่อดุลบัญชีเดินสะพัด
และเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยลบต่อความเชื่อม่ัน
ของเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน
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