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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ความเคลื่อนไหวรอบโลก สหภาพยุโรป

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า16 - 20 พฤษภาคม 2565

ราคาสินค้าอาหารในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจาก
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 
และปัญหาภัยแล้งในปีที่แล้ว ประกอบกับความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนในปีนี้ เนื่องจากรัสเซียและ
ยูเครนอยู่ในกลุ่ม 5 ผู้ส่งออกหลักของโลกในสินค้าธัญพืช
และเมล็ดพืชน้้ามันที่ส้าคัญ อาทิ ข้าวบาร์เลย์ เมล็ด
ทานตะวัน น้้ามันจากเมล็ดดอกทานตะวัน และข้าวโพด
โดยเฉพาะข้าวสาลีที่รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
มีสัดส่วนรวมกันถึง 29% ของการส่งออกข้าวสาลีท้ังโลก 
ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศที่ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้
หลายประเทศประกาศห้ามการส่งออกสินค้าอาหาร
เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร เช่น 
อาร์เจนตินาห้ามการส่งออกน้้ามันถั่วเหลือง และอาหารที่
ท้าจากถั่วเหลือง อียิปต์ห้ามการส่งออกน้้ามันพืช ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี แป้ง และถั่ว อินโดนีเซียห้ามการ
ส่งออกน้้ามันปาล์ม คาซัคสถานห้ามการส่งออกข้าวสาลี 
และแป้งสาลี ตุรกีห้ามการส่งออกเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะ 
เนย และน้้ามันที่ใช้ในการปรุงอาหาร ยูเครนห้ามการส่งออก
ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวฟ่าง และน้้าตาล รัสเซียห้ามการ
ส่งออกน้้าตาล น้้ามันจากเมล็ดทานตะวัน ข้าวสาลี ข้าวไรย์ 
ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และล่าสุดอินเดีย 
ซ่ึงเป็น ผู้ผลิตข้าวสาลีมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 
ประกาศห้ามการส่งออกข้าวสาลี ท้าให้ราคาข้าวสาลีใน
ตลาดโลกเพ่ิมขึ้นราว 6% ทั้งนี้ ราคาอาหารหลายรายการที่
สูงขึ้นท้าให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นท่ัวโลก

โกลด์แมนแซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนปี 65 เป็น 4.0% (เดิมคาดการณ์ที่ 4.5%) 
เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยการคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่า 
รัฐบาลจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยส้าคัญ 
นอก เหนื อ ไ ปจ ากกา รส ร้ า ง เ สถี ย รภาพ ในตล าด
อสังหาริมทรัพย์ และการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทั้งนี้ ส้านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม .ย. 65 ลดลงอย่าง
ไม่คาดคิดที่ 2.9% (YoY) ยอดค้าปลีกลดลง 11.1% (YoY)
ซึ่งต่้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะที่การส่งออก
ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มขึ้นเพียง 3.9% (YoY) ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตรา
ต่้าสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ิย. 63

อินเดีย

การส่งออกสินค้าของอินเดียในเดือน เม .ย. 65 มีมูลค่า 
4.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 30.7% เมื่อเทียบ
กับเดือน เม.ย. 64 และการน้าเข้าสินค้ามีมูลค่า 6.03 
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 31.0% ท้าให้อินเดีย
ขาดดุลการค้าสินค้ามากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยมีสาเหตุหลักคืออินเดียเป็นประเทศที่น้าเข้าน้ามันดิบ
เป็นสัดส่วนสูงถึง 85% ของปริมาณท่ีต้องการใช้ใน
การแปรรูป และราคาน้้ามันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย. 65 มูลค่า
การน้าเข้าน้้ามันดิบของอินเดียเพิ่มขึ้น 87.5% จนแตะ
ระดับ 2.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 128% มาอยู่ที่ 8.26 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกอื่น ๆ ของอินเดียที่ขยายตัว 
เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (+71.7%) ธัญพืช (+60.8%) กาแฟ
(+59.4%) อาหารแปรรูป (+38.8%) และเครื่องหนัง (+36.7%)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐฯ กล่าวขณะเยือนโรงงาน 
ผลิตชิปของบริษัทซัมซุงในเกาหลีใต้ว่า การลงทุนระหว่างกัน
จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและประชาชนของ
ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทซัมซุงได้
ประกาศลงทุนเปิดโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ มูลค่า 
1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐฯ เมื่อเดือน 
พ.ย. 64 ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระบุว่า 
ยอดขายชิปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในไตรมาส 1 ของปี 65 เพิ่มขึ้น 
23% จากปีก่อนหน้า จนมีมูลค่า 1.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

EUROSTAT รายงานว่า เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ไตรมาส 1 
ของปี 65 ขยายตัว 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 
โดยการจ้างงานขยายตัว 2.5% การส่งออกสินค้าเพ่ิมขึ้น 
16.3% จนมีมูลค่า 5.92 แสนล้านยูโร โดยสินค้าส่งออก
ที่ขยายตัว ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (+11.5%) วัตถุดิบ 
(+9.5%) พลังงาน (+69.3%) เคมีภัณฑ์ (+25.0%) เครื่องจักร
และยานยนต์ (+6.9%) และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ (+17.3%)
การน้าเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้น 46.2% มาอยู่ที่ 6.74 แสนล้าน
ยูโร โดยสินค้าน้าเข้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม
(+24.7%) วัตถุดิบ (+27.2%) พลังงาน (+138.4%)
เคมีภัณฑ์ (+50.1%) เครื่องจักรและยานยนต์ (+17.8%)
และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  (+36.4%) ส่งผลให้สหภาพยุโรป
ขาดดุลการค้า 8.15 หมื่นล้านยูโร  



ส ำนักงำนคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 1/65 หดตัว 1% (YoY)
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) และการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน รวมถึงปัจจัย
ภายในประเทศ เช่น การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ

สถำบันเพ่ือกำรพัฒนำเกำหลี (KDI) คำดกำรณ์ว่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ปี 65 จะขยำยตัว 2.8% จากการฟื้นตัว
ของการบริโภคภาคเอกชน และการเพิ่มงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ขณะที่การลงทุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกคาดว่าจะลดลง 4.0% 
เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ลดลง และการลงทุน
ภาคการก่อสร้างคาดว่าจะลดลง 1.3% จากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชา

ปัญหำรำคำพลังงำนโลก ส่งผลให้ลำวขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง
อย่ำงหนัก และรำคำพุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ ความต้องการน้ ามันในประเทศอยู่ที่ 
120 ล้านลิตร/เดือน ขณะที่น าเขา้ได้เพียง 20 ล้านลิตร/เดือน รัฐสภาลาว
จึงมีมติลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลจาก 21% เหลือ 11% และลด
ภาษีน้ ามันเบนซินจาก 31% เหลือ 16% เพื่อแก้ปัญหาด้านราคาช่ัวคราว

สปป.ลาว

สิงคโปร์

เมียนมำออกแผนฟ้ืนฟูกำรท่องเที่ยว โดยเปิดให้บริกำรสมัคร
วีซ่ำออนไลน์ (e-Visa) ส ำหรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ หลังจากปิด
บริการยื่นขอวีซ่าไปกว่า 2 ปี โดยเมียนมาได้เปิดบริการวีซ่านักธุรกิจ
พร้อมเที่ยวบินพาณิชย์ส าหรับนักเดินทาง ท าให้สามารถเดินทางเข้า
ประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจ
เมียนมาสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

เมียนมา

เวียดนำมเตรียมออกกฎเข้มด้ำนสิ่ งแวดล้อม สั่ งห้ำมใช้
ถุงพลำสติกในตลำดสดทั้งประเทศภำยในปี 73 พร้อมตั้งเป้าให้
ศูนย์การค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่ง หันมาใช้ถุงพลาสติกที่
ย่อยสลายได้ภายในปี 68 ทั้งนี้ ผลการส ารวจพบว่าเวียดนามใช้
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงมากถึง 38 ล้านใบ/ปี หรือประมาณ 
104,000 ใบ/วัน

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

กัมพูชำสร้ำงท่ำเรือกัมปอต ซ่ึงเป็นท่ำเรือนำนำชำติอเนกประสงค์ 
เพ่ือขนส่งน้ ำมันและสินค้ำส่งออกอื่น ๆ โดยเรือขนส่งขนาด 1 แสนตัน 
สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวก ลดปัญหาการขนถ่ายหลายรอบ 
และช่วยลดความแออัดของท่าเรือสีหนุวิลล์ อีกทั้งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การค้า
อุตสาหกรรมส าคัญ และเช่ือมต่อการขนส่งไปยังแม่น้ าโขงได้สะดวก

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เปิดเผย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 1/65 ขยำยตัว
2.2% เป็นผลมาจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าเป็นส าคัญ    
นอกจากนี้ ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ ปี 65 โดยคาดว่าจะขยายตัว 
2.5 - 3.5% จากเดิมที่คาดการณ์จะขยายตัว 3.5 - 4.5% เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ราคา
พลังงานเพิ่มสูงขึ้น และมาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดของจีน

คณะรัฐมนตรี  มีม ติ เห็นชอบต่ออำยุมำตรกำรลดภำษี
สรรพสำมิตน้ ำมันดีเซลในอัตรำ 5 บำท/ลิตร มีผลต้ังแต่วันที่  
21 พ.ค. - 20 ก.ค. 65 เพื่อบรรเทาภาระราคาน้ ามัน ค่าครองชีพ
ประชาชน และลดภาระกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง ทั้งนี้  การใช้
มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นมาตรการในระยะสั้น หากสถานการณ์
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลจะยังคงใช้กองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ ามัน
ดีเซล เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็น
อุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ธนำคำรกลำงมำเลเซีย (BNM) เปิดเผย ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 1/65ขยำยตัว 5%สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ 
โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงัก จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของมาเลเซีย

ฟิลิปปินส์เตรียมยกเลิกกฎหมำยกำรเปิดเสรีกำรน ำเข้ำข้ำว 
(Rice Tariffication Law: RTL) ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ที่ชนะ
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด เตรียมที่จะระงับใช้กฎหมายการเปิดเสรีน าเข้า
ข้าว ที่อนุญาตให้น าเข้าข้าวได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ในอัตราภาษี 35%
ส าหรับประเทศในอาเซียน ภายในปริมาณน าเข้า (Minimum Access 
Volume: MAV) 350,000 ตัน และ 180% ส าหรับปริมาณนอก MAV

ส ำนักงำนสถิติอินโดนีเซีย เปิดเผย ดุลกำรค้ำในเดือน เม.ย. 65 
เกินดุล 7.56 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้ากลุ่มเหมืองแร ่อาทิ นิกเกิล 
ดีบุก ทองแดง และถ่านหิน สินค้าน้ ามัน และก๊าซ ทั้งนี้ อินโดนีเซีย
เกินดุลการค้าทุกเดือน เป็นเวลาสองปีแล้ว

กระทรวงคมนำคมของสิงคโปร์ เปิดเผยถึงกำรจรำจรทำงอำกำศ 
เดือน พ.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา และ
จะฟื้นฟูแผนสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 5 ณ สนามบินชางงี หลังจาก
ยุติการด าเนินการไป 2 ปี จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์ด้านการบินทางอากาศ รักษาขีดความสามารถ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเดินทางของเอเชีย



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยสูงขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 112.33 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ย
อยู่ที่ 111.97 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 108.01 
USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบกลับมาสูงขึ นในช่วงท้ายสัปดาห์
หลังจากจีนมีแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ 
และเปิดระบบขนส่งสาธารณะให้กลับมาปกติ ขณะเดียวกันราคา
น ้ามันดิบได้รับแรงหนุนจากฝั่งอุปทาน โดยส้านักงานสารสนเทศ
ด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน ้ามันดิบคงคลังของ
สหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง (ปริมาณสะสม ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)
อีกทั งปริมาณน ้ามันส้ารองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ลดลงอยู่
ในระดับต่้าสุดในรอบเกือบ 25 ปี

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 23 – 27 พ.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 92.10 111.06 103.51 *106.14 99.28
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 59.42 43.10

หมายเหตุ: *ราคาตั งแต่วันที่ 2-20 พ.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
02-05-65 105.17 107.58 105.26
03-05-65 102.41 104.97 105.30
04-05-65 107.81 110.14 104.52
05-05-65 108.26 110.90 106.50
06-05-65 109.77 112.39 107.66
09-05-65 103.09 105.94 107.85
10-05-65 99.76 102.46 102.96
11-05-65 105.71 107.51 102.79
12-05-65 106.13 107.45 102.70
13-05-65 110.49 111.15 106.50
16-05-65 114.20 114.24 106.50
17-05-65 112.40 111.93 110.70
18-05-65 109.59 109.11 109.57
19-05-65 112.21 112.04 105.40
20-05-65 113.23 112.55 107.90

เฉลี่ย (16 – 20 พ.ค. 65) 112.33 111.97 108.01
เฉลี่ย (พ.ค. 65) 108.02 109.36 106.14

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

97.78

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

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยทรงตัวระดับสูง โดยราคาน ้ามันดิบมีแรงหนุน
จากจีนมีแผนจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในนครเซี่ยงไฮ้
และเริ่มให้กลับมาด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติ ขณะที่
ฝั่งอุปทาน ตลาดอาจมีความกังวลต่อภาวะอุปทานตึงตัวจากปริมาณ
น ้ามันดิบของรัสเซียในตลาดโลกที่ลดลง อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ ก้าลัง
พิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่้าบาตรภาคพลังงานต่อเวเนซุเอลา 
ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน ้ามันดิบเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ น ทั งนี  ยังมีปัจจัย
ต้องติดตามที่จะส่งผลต่อความผันผวนของราคาน ้ามันดิบ คือ 
การประชุมของสหภาพยุโรปในการคว่้าบาตรภาคพลังงานของรัสเซีย
อย่างเป็นเอกฉันท์

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ 
ประมาณการ ณ เม.ย. 65), Dubai และราคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง 
(IMF ประมาณ ณ เม.ย. 65)

Crude Oil 2565 2566

WTI 97.96 88.57

Brent 103.37 92.57

Dubai 105.80 92.18

WTI, Brent, Dubai (Avg) 106.83 92.63

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า16 – 20 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
4 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 30,905 30,167 29,732

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.7 9.5

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 1,948 1,934 1,846 1,880
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.4 4.5

หน่วย: บาท

ราคาทองค าปรับตัวลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,824.67 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.0
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,780 บาท ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 1.7 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) นักลงทุนถือเงินสดมากขึ้นเนื่องจากกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากการส ารวจผู้จัดการกองทุนของ Bank of America Corp.
(BofA) รายงานว่า นักลงทุนเลือกที่จะถือเงินสดมากกว่าที่จะน าไปลงทุน เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวในอัตราต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ จากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนยังคงอยู่ นอกจากนี้ ยังมีแรง
กดดันจาก นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่ยืนยันว่าจะไม่ลังเลที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จ าเป็น 
เพ่ือสกัดเงินเฟ้อไม่ให้เพ่ิมขึ้นรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ กดดันราคาทองค า
2) ภาคการบริโภคของจีนก าลังฟื้นตัว เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์จีน ระบุว่าการบริโภคของจีนก าลังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว และ
เริ่มควบคุมผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งการบริโภคของจีนมีความยืดหยุ่นและมีพ้ืนฐานในระยะยาวที่แข็งแกร่ง 
กดดันราคาทองค า 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวในหลายประเทศทั่วโลก Goldman sachs คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเผชิญภาวะ
ถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้า จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่งผลให้
ต้นทุนเพ่ิมขึ้น และมีปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ท าให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาทองค ามีแรงปรับขึ้นเล็กน้อย  
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,780 - 1,860 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รายเดือนภาคการผลิตของเยอรมนี และดัชนี PMI
รายเดือนภาคการผลิตของสหรัฐฯ

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า16 – 20 พฤษภาคม 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 33.82 34.54 33.51
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 10.36 4.77

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 23 – 27 พ.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า16 – 20 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

34.00
34.14

34.36
34.44

34.34 34.46

34.10

34.38
34.53 34.57

34.68 34.73 34.74 34.63 34.62 34.63

34.45
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ค่าเงินบาทยังมีโอกาสปรับแข็งค่ าขึ้นตามบรรยากาศ
การเปิดรับความเส่ียงในตลาดการเงินฝั่งเอเชีย โดยเงินบาท
มีปัจจัยหนุนด้านแข็งค่าจากการประกาศผ่อนคลายนโยบาย 
Zero Covid ของจีน ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหนุนส าคัญต่อบรรยากาศ
ตลาดการเงินฝั่งเอเชีย รวมทั้งยังมีปัจจัยในประเทศที่ มี
สัญญาณบวกจากการที่ภาครัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการ
โควิด-19 ในประเทศ และก าลังเตรียมพิจารณาปรับให้โควิด-19
เป็นโรคประจ าถิ่นเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยโดยรวม ท าให้เงินทุนจากต่างชาติมีแนวโน้มไหล
เข้ามาเก็งก าไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความกังวล
ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED และความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ซ่ึงอาจท าให้ตลาดกลับมาปิดรับ
ความเสี่ยงมากขึ้น
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน 
และทิศทางเงินทุนต่างชาติ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ส าคัญ อาทิ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน อัตรา
เงินเฟ้อที่วัดจาก PCE/Core PCE Price Indices เดือน เม.ย. 65
ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค ดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือน พ.ค. 65
และ GDP ไตรมาส 1/65 (ครั้งที่ 2) รวมถึงรายงานการประชุม 
FED เม่ือ 3 - 4 พ.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในระดับ
ที่แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้น 
แตะระดับแข็ งค่ าที่ สุ ดในรอบ 2 สัปดาห์ที่  34.45 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปัจจัยหนุนในประเทศจากตัวเลข
เศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตัว 2.2%
จากการฟื้นตัวขึ้นในทุกหมวด อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากการที่ 
ศบค. ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ซ่ึงลดระดับ
ความเข้มงวดพ้ืนที่ควบคุม และจะผ่อนคลายสถานที่ท่องเที่ยว 
ผับ บาร์ เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป ท าให้นักลงทุนเริ่มหัน
กลับมาลงทุนเก็งก าไรในสินทรัพย์ไทยมากขึ้น ขณะที่ เงิน
ดอลลาร์ฯ ปรับตัวอ่อนค่าหลังเผชิญแรงขาย เนื่องจากตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลต่อ
แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดขายบ้านมือสองในเดือน 
เม.ย. 65 ลดลง 2.41% (MoM) ซ่ึงต่ าสุดต้ังแต่เดือน มิ.ย. 63
รวมถึงจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ที่
เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม .ค. 65 ที่ระดับ 
218,000 ราย ประกอบกับประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) ได้กล่าวว่า FED พร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สูงสุดเท่าที่จ าเป็นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่าอาจกระทบการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ
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