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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ความเคล่ือนไหวรอบโลก สหรัฐอเมริกา

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 - 22 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เปิดเผย
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดย FED ทั้ง 12 สาขา 
หรือ Beige Book ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ขยายตัวในระดับปานกลางต้ังแต่กลางเดือน ก.พ. 65 
ตลาดแรงงานเผชิญภาวะตึงตัว ขณะที่เงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว กิจกรรมการผลิตโดยรวมมีความแข็งแกร่ง
การใช้จ่ายของผู้บริโภคเร่งตัวข้ึนเนื่องจากจ านวนผู้ติดเช้ือ
โควิด-19 ลดลงทั่วประเทศ แต่ข้อจ ากัดด้านห่วงโซ่อุปทาน 
ความตึงตัวของตลาดแรงงาน และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
ยังคงเป็นความท้าทายต่อความสามารถของผู้ประกอบการ
ในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค ขณะที่ภาคเกษตรได้รับแรงหนุนจากราคาพืชผล
ที่พุ่งสูงขึ้น แต่บางภูมิภาคต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหา
ภัยแล้ง และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตราก าไรของ
ผู้ผลิตทั่วประเทศ ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น

ธนาคารโลก ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ 
(GDP) โลก ในปี 65 เหลือ 3.2% (ต่่ากว่า 4.1% ที่
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า) เป็นผลมาจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดยปัจจัยหลักที่ท าให้ปรับลด
การคาดการณ์ GDP โลก คือ การหดตัวของเศรษฐกิจ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในยุโรปและเอเชียกลาง ประกอบกับ
ต้นทุนอาหารและเช้ือเพลิงที่สูงขึ้นจะเป็นภาระของ
ผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วท่ัวโลก โดยส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการคว่ าบาตรพลังงานจากรัสเซียของชาติตะวันตก 
ที่ท าให้ราคาน้ ามันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกพุ่งสูง และ
การหยุดชะงักของอุปทานสินค้าเกษตรจากยูเครนเป็นอีก
ปัจจัยที่ท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้น อีกทั้งรัสเซียได้ปิดท่าเรือ
ส าคัญของยูเครนในทะเลด า ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักที่
ใช้ในการขนส่งธัญพืชและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากยูเครนไปยัง
ส่วนอื่น ๆ ของโลก ขณะนี้ธนาคารโลกก าลังเตรียมพร้อม
ในการตอบสนองต่อวิกฤต โดยมีแผนตั้งกองทุนวงเงิน 1.7 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับการให้เงินกู้แก่ประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 
ตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 ถึงเดือน มิ.ย. 66 ทั้งนี้ ธนาคารโลก
คาดการณ์ว่า GDP ของยูเครนจะลดลงถึง 45.1% ขณะที่
เศรษฐกิจรัสเซียก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการคว่ าบาตรทางการค้าจากชาติตะวันตก ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า เศรษฐกิจจีน

ขยายตัว 4.8% ในไตรมาส 1 ของปี 65 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 64 จนมีมูลค่า 27.0 ล้านล้านหยวน
จากความพยายามในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เศรษฐกิจจีน
ฟ้ืนตัวอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ดังนี้ (1) การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับในไตรมาส 1 
ของปี 64 น าโดยสาขาการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและ
การผลิตอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น 14.2% และ 8.1% ตามล าดับ 
โดยเฉพาะยานยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นถึง 140.8%
โซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น 24.3% และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
10.2% (2) ดัชนีการผลิตภาคบริการเพ่ิมขึ้น 2.5% สะท้อน
การฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริการรับ-ส่ง
ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 10.8%
(3) ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค มีมูลค่า 10.9 ล้านล้าน
หยวน เพ่ิมขึ้น 3.3% (4) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
แตะระดับ 10.5 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้น 10.3% (5) มูลค่า
การค้าระหว่างประเทศ อยู่ที่ 9.4 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้น 
10.7% เป็นมูลค่าการส่งออก 5.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
13.4% และมูลค่าการน าเข้า 4.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
7.5% ท าให้เกินดุลการค้า 1.0 ล้านล้านหยวน และ (6) ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยท่ี 1.1% และดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 8.7%

สหภาพยุโรป

EUROSTAT รายงานการส่งออกของสหภาพยุโรป 
ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 65  มีมูลค่า 3.71 แสนล้านยูโร 
เพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดย (1) สินค้าขั้นต้นเพิ่มขึ้น 29.8% ได้แก่ อาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 14.3% วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 10.9% และ
พลังงานเพิ่มขึ้น 73.3% (2) สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
16.5% ได้แก่ เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 21.8% เครื่องจักรและ
ยานพาหนะเพิ่มขึ้น 10.9% และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
เพิ่มขึ้น 21.3% และ (3) สินค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 4.8%
ขณะที่การน่าเข้ามีมูลค่า 4.24 แสนล้านยูโร เพ่ิมขึ้น 
49.3% โดย (1) สินค้าขั้นต้นเ พ่ิมขึ้น 91.8% ได้แก่ 
อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 29.7% วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 
29 .5% และพลั ง งานเพิ่ มขึ้ น  101 .3% (2) สินค้ า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 34.6% ได้แก่ เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 
57.3% เครื่องจักรและยานพาหนะเพิ่มขึ้น 22.3% และ
สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 39.8% และ (3) สินค้าอื่น ๆ 
เพิ่มขึ้น 30.4% ส่งผลให้สหภาพยุโรปขาดดุลการค้า 
5.27 หมื่นล้านยูโร

จีน



กระทรวงการคลังเตรียมปรับลดกรอบผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หรือ GDP ปี 65 ลงจากเดิม 3.5% -4.5% เหลือเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ที่ 3% - 4% หลังได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย พร้อมท้ังเตรียม
ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน
ไม่ให้ผันผวนมากเกินไป เพราะอาจมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมทั้งการพิจารณามาตรการทางภาษี ในการดูแลราคาสินค้า     
อาหารสัตว์ และปุ๋ย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบท่าทีไทยในการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย - เวียดนาม 
ครั้งท่ี 4 โดยมีประเด็นส าคัญ อาทิ 1) เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน 
25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 68 2) อ านวยความสะดวก 
และขจัดอุปสรรคทางการค้า 3) อ านวยความสะดวกในการน าเข้า
และส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
ร่วมกัน 4) ความร่วมมือในมาตรการเยียวยาทางการค้า 5) ส่งเสริม
การค้าระหว่างกันในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และ 6) พัฒนาความ
เช่ือมโยงของการขนส่งระหว่างสองประเทศและภายในอนุภูมิภาค

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น รายงานการส่งออกเดือน มี .ค. 65 
ขยายตัว 14.7% และการน าเข้าขยายตัว 31.2% (YoY) ส่งผลให้
ขาดดุลการค้า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากราคาพลังงาน
และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น โดยน าเข้าน้ ามันจากสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และน าเข้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลวจากออสเตรเลีย 
ขณะที่การส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจาก
ส่งออกไปจีนชะลอตัว ส าหรับสินค้าส่งออกที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่อง
ฉายภาพอิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนรถยนต์ และเครื่องจักรผลิตพลังงาน

เกาหลีใต้จะเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้า CPTPP โดยจะสมัคร
เข้าร่วมภายในวันที่ 9 พ.ค. 65 และจะด าเนินการเจรจาเพื่อเข้าร่วม
เป็นสมาชิก คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิก CPTPP
จะช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุน และช่วยให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 
0.33 - 0.35% ปัจจุบันมี 7 ประเทศสมาชิกที่สนับสนุน ได้แก่ มาเลเซีย 
ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก เวียดนาม บรูไน และนิวซีแลนด์

อินโดนีเซีย

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย 
(MITI) ระบุว่า ยอดส่งออกของมาเลเซีย เดือน มี.ค. 65 เพ่ิมสูงขึ้นที่ 
ระดับ 25.4% สินค้าส่งออกที่ขยายตัว ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมไปถึงน้ ามันปาล์ม น้ ามันดิบ และ
ก๊าซธรรมชาติ ส่วนการน าเข้าเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ 29.9% 

มาเลเซีย

กัมพูชา

สปป.ลาว

สิงคโปร์ เมียนมา

เวียดนาม

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การลงทุนส าคัญ (SIPP) โดยจะเปิดให้นักลงทุนท้ังจากในประเทศและ
ต่างประเทศ ยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประเภทธุรกิจ ซึ่งคาดว่า
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
การลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งคาดว่าจะท าให้การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 64 ที่มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

ฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 - 22 เมษายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

การส่งออกของอินโดนีเซียเดือน มี.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 44.36% คิดเป็น
มูลค่า 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ และคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของภาคการผลิต และ         
การบริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความขัดแย้งของรัสเซีย–ยูเครนท าให้
อินโดนีเซียสามารถส่งออกน้ ามัน ก๊าซ เหล็กกล้า และถ่านหินได้มากขึ้น

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เปิดเผย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/65 
ขยายตัวอยู่ที่ 3.4% (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.4 % เมื่อเทียบกับ     
ไตรมาส 4/64 โดยธนาคารกลางสิงค์โปร์คาดการณ์ว่า GDP ปี 65
จะขยายตัว 4% ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
3.6% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 2.7% 

กัมพูชา เปิดเผยรายได้จากภาษีไตรมาสแรกปี 65 รวมทั้งสิ้น 
6.28 หมื่นล้านบาท เพ่ิมขึ้น 13.0% จากปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากภาษี
เงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีทรัพย์สิน ขณะที่ภาษีน าเข้าและ
ส่งออกหดตัว ทั้งนี้ กัมพูชาคงยังมีรายได้สัดส่วนส าคัญมาจากภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ น้ ามัน และวัสดุก่อสร้าง

สปป.ลาว เปิดประมูลสัญญาสัมปทานเหมืองแร่ 308 โครงการ 
ส าหรับนักลงทุนทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ โดยชนิดของแร่ที่
น ามาเปิดประมูล ได้แก่ ทองค า ทองแดง สังกะสี โพแทสเซียม ตะกั่ว 
หินปูน และแร่หายากอื่น ๆ ทั้งนี้ รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนนโยบายจากการ
ส่งออกแร่ดิบ เป็นแร่ธาตุแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนส่งออก

ธนาคารกลางเมียนมาปรับลดวงเงินสูงสุดของบัตรเครดิตที่ใช้
ช าระเงินระหว่างประเทศ โดยบัตรเติมเงินระหว่างประเทศที่ออก
โดยธนาคารพาณิชย์ในเมียนมา จะถูกลดวงเงินจาก 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
เหลือ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อบัตร 1 ใบ ขณะที่บัตรเครดิตที่เป็น
สากล เช่น Mastercard Visa และ JCB ถูกลดวงเงินสูงสุดรายเดือน 
จาก 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือเพียง 1,351 ดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนามเตรียมปรับเกณฑ์ในการกลั่นกรองการลงทุนจาก
ต่างประเทศฉบับใหม่ เพื่อเลือกการลงทุนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เกณฑ์ใหม่
ดังกล่าว ได้แก่ เงินทุน แรงงาน เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ความเช่ือมโยงของธุรกิจต่างประเทศและในประเทศ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
รวมทั้งเพื่อแก้ไขขอ้เสียเปรยีบจากกฎหมายการลงทุนฉบับเดิมที่ก าหนด
อัตราส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศในสัดส่วนท่ีน้อย จึงท าให้มีการ
น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจ านวนมาก



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 103.88 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่  108.44 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 
106.53 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยเพิ่มขึ นต่อจาก
สัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากสหภาพยุโรปยังคงเดินหน้าพิจารณา
หาแหล่งอุปทานด้านพลังงานทดแทนรัสเซีย และพยายามโน้มน้าว
ประเทศสมาชิกให้ร่วมกันมีมาตรการคว่้าบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซีย
นอกจากนี  ตลาดยังกังวลต่อเหตุการณ์ประท้วงจากความขัดแย้ง
ทางการเมืองในลิเบีย จนท้าให้บริษัทน ้ามันแห่งชาติของลิเบีย
ต้องประกาศหยุดการผลิตน ้ามันดิบเป็นการช่ัวคราว ขณะเดียวกัน
ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานตัวเลข
น ้ามันดิบคงคลัง (สิ นสุด ณ วันที่ 15 เม.ย. 65) ลดลงกว่า 8 ล้านบาร์เรล
เหตุการณ์ข้างต้นจึงผลักดันให้ราคาน ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ น 
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลง จะส่งผลให้ความต้องการใช้
น ้ามันโลกมีแนวโน้มลดลง ซึ่งล่าสุด IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก
เหลือขยายตัวร้อยละ 3.6 (จากเดิมจะขยายตัวร้อยละ 4.4)

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 25 – 29 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 92.10 111.06 *104.00 97.69
YoY 52.25 51.31 72.05 65.21 40.80

หมายเหตุ: *ราคาวันที่ 1-22 เม.ย. 65, ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-04-65 99.27 104.39 101.76
04-04-65 103.28 107.53 101.99
05-04-65 101.96 106.64 105.46
06-04-65 96.23 101.07 103.87
07-04-65 96.03 100.58 97.52
08-04-65 98.26 102.78 98.30
11-04-65 94.29 98.48 97.76
12-04-65 100.60 104.64 103.44
13-04-65 104.25 108.78 107.58
14-04-65 106.95 111.70 107.58
15-04-65 106.95 111.70 106.02
18-04-65 108.21 113.16 107.97
19-04-65 102.56 107.25 108.51
20-04-65 102.75 106.80 105.33
21-04-65 103.79 108.33 105.97
22-04-65 102.07 106.65 104.87

เฉลี่ย (18 – 22 เม.ย. 65) 103.88 108.44 106.53

เฉลี่ย (เม.ย. 65) 101.72 106.28 104.00

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

95.75

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

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากตลาดคาดว่า
ปริมาณการผลิตและส่งออกน ้ามันดิบของรัสเซียจะลดลงอีก 
ขณะเดียวกัน การผลิตน ้ามันดิบของลิเบียยังคงได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศจนต้องหยุดท้าการผลิต 
และส่งออกเช่นกัน อย่างไรก็ดี สถานการณ์ผู้ติดเชื อไวรัสโควิด-19
ในหลายเมือง/มณฑลของจีน อาจส่งผลให้ความต้องการใช้
น ้ามันดิบลดลง โดยล่าสุดรัฐบาลจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเจิ งโจว 
มณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมส้าคัญทางตอนกลาง
ของจีน

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (ณ เม.ย. 65)

Crude Oil 2565 2566

WTI 97.96 88.57

Brent 103.37 92.57

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 – 22 เมษายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
3 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 30,489 30,938 29, 632

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.2 9.1

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 
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 1,948 1,947 1,892
%YoY -2.7 2.7 13.4 10.5 5.1

หน่วย: บาท

ราคาทองค าปรับตัวลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,949.70 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.68
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 31,280 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 0.48 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความกังวลต่อการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) หลังจากเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book)
โดยระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวปานกลาง และประธาน FED กล่าวในที่ประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ว่า FED อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ที่ก าลังจะมีขึ้นระหว่าง
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ระบุว่า FED อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 0.75 จนแตะ
ระดับร้อยละ 3.5 ภายในสิ้นปีนี้ เพ่ือสกัดกั้นเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี สูงขึ้นที่ร้อยละ 2.91
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2561 ผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ส่งผลให้ราคาทองค าปรับตัวลดลง
2) เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เตรียมเยือนรัสเซีย-ยูเครน เพื่อหาแนวทางยุติความขัดแย้งอย่างสันติ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส 
เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องให้มีการจัดประชุม 3 ฝ่าย ร่วมกับผู้น ารัสเซียและยูเครนในเมืองหลวงของแต่ละประเทศ เพ่ือคลาย
วิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยได้ยื่นจดหมายต่อ ปธน. ปูติน และ ปธน. เซเลนสกี เรียกร้องให้มีการจัดการเจรจา เพ่ือหาแนวทางยุติ
การสู้รบ เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค า
3) ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาทองค าในประเทศสูงขึ้น เนื่องจากสงครามยูเครนส่งผลให้ราคาพลังงาน
สูงขึ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท าให้นักลงทุนต่างชาติต้องส่งเงินกลับออกไป และแนวโน้มการ
ขึ้นดอกเบี้ยของ FED 
4) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,920 - 1,980 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย สินค้าคงคลังน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่และค าสั่งซื้อสินค้าคงทนรายเดือน
ของสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 – 22 เมษายน 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 33.25 33.64 33.20
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.34 3.82

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 25 – 29 เม.ย. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 – 22 เมษายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

33.54
33.65

33.51

33.71 33.73

33.45

33.31
33.38

33.49 33.46
33.51 33.57

33.64 33.68 33.66 33.72
33.82 33.83 33.92

23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค. 28 มี.ค. 29 มี.ค. 30 มี.ค. 31 มี.ค. 1 เม.ย. 4 เม.ย. 5 เม.ย. 7 เม.ย. 8 เม.ย. 11 เม.ย. 12 เม.ย. 18 เม.ย. 19 เม.ย. 20 เม.ย. 21 เม.ย. 22 เม.ย.

ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มเคลื่ อนไหวในทิศทางอ่อนค่ า 
จากความกังวลต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ FED
ในอัตราที่สูงกว่าคาด และผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน
โดยแนวโน้มการเร่งใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของ 
FED รวมถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และ
ประเทศพันธมิตรที่ ยังไม่มีแนวโน้มสิ้นสุด หลังจากที่หลาย
ประเทศยังคงส่งความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครน และ
ประกาศมาตรการคว่่าบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัจจัย
กดดันตลาดการเงินโลกให้ปิดรับความเสี่ยง ท่าให้เงินดอลลาร์ฯ 
ได้แรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และกดดันให้เงินบาทมี
ทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินบาทในช่วงนี้ยังมีปัจจัย
ในเรื่องของฤดูกาลจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (มี.ค. – พ.ค.) ซ่ึงจะส่งผลให้มีกระแสเงินทุน
ไหลออกจากไทย
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์สงครามรัสเซีย
และยูเครน ทิศทางเงินทุนของต่างชาติ ผลการประชุมธนาคาร
กลางญี่ปุ่น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ค่าสั่งซ้ือสินค้าคงทน 
ยอดขายบ้านใหม่ รายได้/รายจ่ายส่วนบุคคล ดัชนีราคาการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) เดือน มี.ค. 65
ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดอืน เม.ย. 65 และ GDP ไตรมาส 1/65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดในรอบ
4 เดือน เน่ืองจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส าคัญ โดย
เงิ นบาททยอยอ่อนค่ าลงจากสัปดาห์ก่ อนจนแตะระดับ
อ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 4 เดือนที่ 33.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 65 ทั้งนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะค่าเงิน
หยวนและเงินเยน ท่ามกลางการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องของเงิน
ดอลลาร์ฯ เนื่องจากได้แรงหนุนจากแนวโน้มการเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ 
หลังจากถ้อยแถลงของประธาน FED ระบุว่า มีความเหมาะสม
ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ในการประชุมเดือน 
พ.ค. 65 โดยมองว่า การควบคุมให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่าง
รวดเร็วนั้น ถือเป็นสิ่งที่จ่าเป็น เนื่องจากเศรษฐกิจจะไม่สามารถ
ขยายตัวได้ดี หากราคาผู้บริโภคไร้เสถียรภาพ อีกทั้งเงินดอลลาร์ฯ 
ยังได้ปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง อาทิ 
ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. 65 ที่เพิ่มขึ้น 6.9%(YoY) นอกจากนี้ 
บรรยากาศการลงทุนในตลาดการเงินที่ยังมีความผันผวนอยู่ รวมถึง
ความไม่แน่นอนของการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนท่าให้
นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัย
ในรูปเงินดอลลาร์ฯ
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