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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ความเคล่ือนไหวรอบโลก สหรัฐอเมริกา – จีน

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2 - 6 พฤษภาคม 2565

นางแคเธอ รีน  ไท่  ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)
ส่งสัญญาณว่าการลดภาษีน าเข้าสินค้าจีนเป็นหนึ่งใน
เคร่ืองมือที่สหรัฐฯ ก าลังพิจารณาเพ่ือใช้จัดการกับ
อัตราเงินเฟ้อที่ เ พ่ิมขึ้นเ ร็วที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ 
อย่างไรก็ตาม ต้องแน่ใจก่อนว่าการลดภาษีจะสามารถ
รับมือกับความท้าทายด้านเงินเฟ้อในระยะสั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่บั่นทอนเป้าหมายระยะกลางในการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับจีน และสหรัฐฯ จะพิจารณา
เครื่องมือทั้งหมดที่มี ซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางการเงิน การคลัง 
และนโยบายภาษี การแสดงความคิดเห็นของนางไท่ 
เกิดขึ้นหลังจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ 
ออกมากล่าวว่า สหรัฐฯ ยินดีที่จะพิจารณาลดภาษีน าเข้า
ให้กับสินค้าจีน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อชาวอเมริกัน 
ทั้งนี้ ใกล้ถึงก าหนดที่ USTR จะต้องทบทวนประสิทธิภาพ
ของการบังคับใช้มาตรการภาษีเพื่อตอบโต้พฤติกรรมทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน ตลอดจนทบทวนผลกระทบ
ของการด าเนินมาตรการต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคสหรัฐฯ

Eurostat รายงานดัชนีปริมาณการค้าปลีก (Retail Trade 
Volume) ในเดือน มี.ค. 65 ของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 114.1 
เพ่ิมขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 64 โดยหมวด
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบลดลง 2.5% ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อาหารเพิ่มขึ้น 2.8% และเชื้อเพลิงยานยนต์เพิ่มขึ้น 8.3% 
ดัชนีปริมาณการค้าปลีกของสหภาพยุโรป อยู่ที่ระดับ 117.6 
เพ่ิมขึ้น 1.7%  เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 64 โดยหมวด
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบลดลง 2.1% ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่
อาหารเพิ่มขึ้น 4.0% และเชื้อเพลิงยานยนต์เพิ่มขึ้น 8.9%

กระทรวงคมนาคมจีน รายงานว่า การขนส่งสินค้า
เชิงพาณิชย์ของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก
ของปี 65 โดยปริมาณการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า สู่ระดับ 11.29 พันล้านตัน ปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางถนน เพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 8.15 พันล้านตัน 
และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า เพิ่มขึ้น 5.2% สู่ระดับ 
1.93 พันล้านตัน

ออสเตรเลีย

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
0.25% สู่ระดับ 0.35% ซึ่งมากกว่าที่หลายฝ่ายเคย
คาดการณ์ก่อนหน้าว่า RBA อาจขึ้นดอกเบี้ยไม่เกิน 0.15% 
และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคร้ังแรกนับต้ังแต่
เดือน พ.ย. 53 โดยนายฟิลิป โลว์ ผู้ว่าการธนาคารกลาง
ออสเตรเลีย กล่าวในแถลงการณ์ว่า เป็นเวลาเหมาะสมที่
จะเริ่มลดการสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงิน 
เนื่องจากเศรษฐกิจออสเตรเลียสามารถฟื้นตัวจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น 
และอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสูงกว่าที่คาดไว้ 
ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียพุ่งสูงถึง 5.1% ขณะที่
เป้าหมายเงินเฟ้อของประเทศอยู่ในช่วง 2% ถึง 3%

จีน

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานภาวะการค้าระหว่าง
ประเทศ เดือน มี .ค. 65 ของสหรัฐฯ ว่า การส่งออก
สินค้าและบริการมีมูลค่า 2.42 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ิมขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 64 โดยเป็น
การส่งออกสินค้า 1.71 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
การส่งออกบริการ 7.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่
การน าเข้าสินค้าและบริการมีมูลค่า 3.52 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 27.0% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 64 
โดยเป็นการน าเข้าสินค้า 2.99 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และการน าเข้าบริการ 5.27 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้
สหรัฐฯ ขาดดุลการค้า 1.10 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ 
ในไตรมาส 1 ปี 65 การส่งออกสินค้าและบริการมีมูลค่า 
6.95 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 17.7% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 64 และการน าเข้าสินค้าและ
บริการมีมูลค่า 9.84 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 
23.8% ส่งผลให้สหรัฐฯ ขาดดุลการค้า 2.89 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

เยอรมนี

ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่า 
การส่งออกของเยอรมนีไปยังรัสเซียเดือน มี.ค. 65 ลดลง 
62.3% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 65 เหลือประมาณ 860 
ล้านยูโร (905 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากมาตรการคว่ าบาตร
และจ ากัดการส่งออก ส่วนการน าเข้าของเยอรมนีจากรัสเซีย
ลดลง 2.4% จากเดือนก่อนหน้า เหลือ 3.6 พันล้านยูโร (3.8 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ ในปี 64 รัสเซียเป็นแหล่ง
น าเข้าหลักนอกสหภาพยุโรปอันดับ 4 ของเยอรมนี สินค้าหลัก
ที่เยอรมนีส่งออกไปยังรัสเซีย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องจักร 
รถพ่วง และเคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้าหลักที่เยอรมนีน าเข้าจาก
รัสเซีย ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ โลหะ และถ่านหิน 



ญี่ปุ่นเร่ิมใช้พลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า อาทิ 
พลังงานแสงอาทิตย์ น ้า พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลม 
ในรถไฟฟ้าสาย Tokyu Railway ท้าให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของรถไฟฟ้าสายนี จะกลายเป็นศูนย์ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเฉลี่ยต่อปีของชาวญี่ปุ่นกว่า 56,000 ครัวเรือน ทั งนี  ญี่ปุ่น
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับ 6 ของโลก จึงวางแผนร่วมกัน
ทั งประเทศ เพื่อให้เป็นประเทศท่ีมีคาร์บอนเป็นกลางในปี 2593

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้
รายงานการส่งออกเดือน เม.ย. 65 มีมูลค่า 5.769 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ น 12.6% (YoY) โดยการส่งออกไปจีน (คู่ค้ารายใหญ่ที่สุด) 
ลดลง 3.4% จากนโยบาย Zero Covid และการล็อกดาวน์ที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่การส่งออก
ไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ น 26.4% และการส่งออกไปอียูเพิ่มขึ น 7.4%

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชา

สปป.ลาว แถลงยอดดุลการค้าลาวเดือน มี .ค. 65 เกินดุล 100
ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออก 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และน้าเข้า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ทองแดง 
ทองค้า ปุ๋ย ยาง และกล้วย ตลาดส่งออกคือ จีน เวียดนาม และไทย 
ทั งนี  ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้าของประเทศ

สปป.ลาว

สิงคโปร์

เมียนมาตัดสินใจเจรจาน าเข้าเชื้อเพลิงราคาถูกจากรัสเซีย 
หลังขาดแคลนพลังงานจนท าให้มีไฟฟ้าใช้เพียง 4 ชั่วโมง/วัน 
ปัญหาการขาดแคลนพลังงานเกิดขึ น เนื่องจากนักลงทุนพลังงานของ
ชาติตะวันตกต่างถอนการลงทุนไปในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับราคา
ก๊าซธรรมชาติทั่วโลกพุ่งสูงขึ น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า คาดว่า
การเจรจาจะบรรลุผลและเริ่มน้าเข้าพลังงานได้ภายในเดือน มิ.ย. 65

เมียนมา

เวียดนามต้อนรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพ่ือ
ยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ห่วงโซ่อุปทาน และด้าน
พลังงาน โดยเวียดนามพร้อมเปิดตลาดน้าเข้าองุ่นจากญี่ปุ่น ขณะที่
ญี่ปุ่นจะเปิดตลาดสินค้าผลไม้ให้เวียดนามเพิ่มเติม เช่น เงาะ อาโวคาโด 
และเกรปฟรุต พร้อมกันนี ยังแสดงจุดยืนร่วมกันในการใช้สันติวิธี
เพื่อแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วย

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2 – 6 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ประกาศราคาน้ ามันเบนซินและดีเซล 
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ที่ 43.7 และ 47.0 บาท/ลิตร ขยายตัว 9.5%
และ 23.5% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ส่งผลให้ประชาชน
กัมพูชาลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ น 
พร้อมเลิกการบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะ โดยมีผลบังคับใช้ทันที

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทของไทย
เดือน มี.ค. และเดือน เม.ย. อ่อนค่าลงต่อเนื่องประมาณ 2.5% ตั งแต่
ต้นปี 65 ตามทิศทางของค่าเงินในภูมิภาค ล้วนเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายนอกประเทศ ทั งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน มาตรการควบคุม
ของรัฐบาลจีน และการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องไปถึงราคาสินค้าและการเพิ่มขึ นของเงินเฟ้อ
ในประเทศ โดยทาง ธปท. จะเข้ามาดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทผันผวน
จนเกินไป

สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย เปิดเผยว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน
ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกไก่จากยูเครนเข้าสู่ตลาดอียู 
ท้าให้อียูหันมาน้าเข้าไก่จากไทย ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 
จึงส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปอียู ทั งนี  คาดว่าในปี 65 
จะมีปริมาณส่งออกไปตลาดอียู 9.4 แสนตัน ขณะที่การส่งออกไป
ตลาดญี่ปุ่นยังคงมีสัดส่วนสูงสุดที่  48% ซึ่งอยู่ ในระดับทรงตัว 
เนื่องจากช่วงต้นปียังมีสต็อกสินค้าไก่จากบราซิลจ้านวนมาก 

มาเลเซีย เตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า เป็น 1,500 ริงกิต/เดือน 
ทั่วประเทศ หรือเพ่ิมขึ้น 35% ส้าหรับค่าแรงขั นต่้าทั่วไปจากเดิม   
อยู่ที่ระดับ 1,100 ริงกิต/เดือน และเพิ่มขึ น 25%ส้าหรับอัตราค่าแรงขั นต่้า 
ในเมืองใหญ่ จากเดิมที่ระดับ 1,200 ริงกิต/เดือน ตั งแต่วันที่ 1 พ.ค. 
เป็นต้นไป ท้าให้ประชาชนราว 1.2 ล้านคน ได้รับประโยชน์ดังกล่าว 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของฟิลิปปินส์ (PMI)
เพ่ิมขึ้นเป็น 54.3 เมื่อ เม.ย ที่ผ่านมา ซึ่งสูงที่สุดนับตั งแต่ พ.ย. 60
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการผ่อนคลายมาตรการ อย่างไรก็ตาม 
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดความกดดันใน
ห่วงโซ่อุปทาน

อินโดนีเซียสั่งประกาศห้ามส่งออกน้ ามันปาล์ม และขยาย
ครอบคลุมไปถึงน้ ามันปาล์มดิบ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน
น ้ามันปาล์มทั่วโลก และราคาสูงขึ นอย่างมาก ท้าให้อุตสาหกรรม
น ้ามันปาล์มได้รับผลกระทบ และอัตราเงินเฟ้อของโลกในหมวด
อาหารเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว 

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน จากภาวะ  
ค่าครองชีพที่สูงขึ น เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาแรงกดดันด้าน     
ค่าครองชีพ โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย และปานกลาง รวมทั ง
การใช้นโยบายการเงินท่ีเข้มงวด เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ น
ต่อเนื่อง นอกจากนี  ได้ก้าหนดนโยบายจัดหาอาหารและพลังงานให้
เพียงพอ ในกรณีที่ ราคาสินค้าอาหารในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ น



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น หลังจากกลุ่มโอเปกพลัสยังคง
นโยบายเพ่ิมก้าลังการผลิตเท่าเดิม ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่  106.68 USD/BBL เบรนท์ 
(Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 109.20 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ย
อยู่ท่ี 105.85 USD/BBL โดยราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ยังคงเพิ่มขึ น
ต่อเนื่อง เนื่องจากสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการคว่้าบาตร
รัสเซียเพิ่มเติม (รอบที่ 6) ต่อรัฐสภายุโรป โดยมีสาระส้าคัญมุ่งที่
การระงับการน้าเข้าพลังงานจากรัสเซีย ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ผลิต
และส่งออกน ้ามันดิบรายใหญ่ (OPEC+) ยังคงมีมติเพิ่มปริมาณ
การผลิตในเดือน มิ.ย. 65 เท่าเดิม จึงเป็นแรงหนุนส้าคัญให้ราคา
น ้ามันดิบเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็วในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 9 – 13 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 *105.85 99.22
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 58.98 43.01

หมายเหตุ: *ราคาตั งแต่วันที่ 2-6 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

เฉลี่ย (2 – 6 พ.ค. 65) 106.68 109.20 105.85
เฉลี่ย (พ.ค. 65) 106.68 109.20 105.85

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

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น สหภาพยุโรปยังคงเดินหน้า
เสนอมาตรการคว่้าบาตรภาคพลังงานของรัสเซียทั งหมด และจะ
หาแหล่งน้าเข้าอื่นทดแทน แม้ว่าแต่ละประเทศสมาชิกจะยังมี
ท่าทีแตกต่างกันในประเด็นนี  อย่างไรก็ตาม แหล่งน้าเข้าอื่นทดแทน
เช่น เอเชียกลางมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถเพ่ิมก้าลังการผลิต
พลังงานให้แก่ยุโรปได้ในระยะเวลาอันสั น ขณะเดียวกันผู้ส่งออก
น ้ามันดิบรายใหญ่ในตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบีย สหรัฐ-
อาหรับเอมิเรตส์ ยังมีท่าทีชัดเจนที่จะไม่เพิ่มปริมาณการผลิตตามมติ
ของกลุ่มโอเปกพลัส จึงท้าให้ตลาดมองว่า ทิศทางของราคาน ้ามันดิบ
อาจยังมีแนวโน้มสูงขึ นในช่วงเวลานี 

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2 – 6 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
4 เดือน

ที่มา: Oil price



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 30,430 29, 785

%YoY 7.7 11.3 21.8 11.7 9.7

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 1,877 1,887
%YoY -2.7 2.7 13.4 1.3 4.9

หน่วย: บาท

ราคาทองค าปรับตัวลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,877.00 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.1 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 30,430 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.2 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้

1) ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ เดือน เม.ย. 65 ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ อาทิ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร 
จ านวน 428,000 ต าแหน่ง มากกว่าที่คาดการณ์ 391,000 ต าแหน่ง ดัชนี PMI ของ Markit เพิ่มขึ้นที่ระดับ 56.0 มากกว่าที่
คาดการณ์ที่ระดับ 55.1 เป็นต้น ขณะที่อัตราการว่างงานคงที่ ที่ร้อยละ 3.6 ดัชนี S&P50 ของสหรัฐฯ ปิดแดนบวก เป็นปัจจัย
กดดันราคาทองค า
2) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.5 เป็นการปรับขึ้นดอกเบ้ียมากที่สุดใน
รอบ 20 ปี นอกจากน้ี FED มีแผนจะลดขนาดงบดุล (QT) โดยจะเริ่มลดในวงเงิน 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน 
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 65 เป็นต้นไป ทั้งน้ี นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียมากถึง 0.75% ในการประชุมครั้งหน้า 
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. 65 แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ที่ร้อยละ 8.5 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อเน่ือง กดดันราคาทองค าให้ลดลงติดต่อกันเป็น
สัปดาห์ที่สาม
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,840 - 1,910 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควร
ติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ค ากล่าวของกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ ค าแถลงการณ์
นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย. ของสหรัฐฯ สินค้าคงคลัง
น้ ามันดิบของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2 – 6 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 34.31 33.46
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.63 4.63

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 9 – 13  พ.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2 – 6 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

33.57 33.64
33.68 33.66 33.72 33.82 33.83 33.92 34.00

34.14
34.36 34.44 34.34 34.46

34.10
34.38

8 เม.ย. 11 เม.ย. 12 เม.ย. 18 เม.ย. 19 เม.ย. 20 เม.ย. 21 เม.ย. 22 เม.ย. 25 เม.ย. 26 เม.ย. 27 เม.ย. 28 เม.ย. 29 เม.ย. 3 พ.ค. 5 พ.ค. 6 พ.ค.

ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มเคลื่ อนไหวในทิศทางอ่อนค่ า 
และผันผวน ตามทิศทางตลาดการเงินที่ยังอยู่ในภาวะปิดรับ
ความเสี่ยง ในภาพรวมเงินบาทยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวอยู่ใน
ระดับที่อ่อนค่าลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค
เอเชีย ตามทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภัยที่ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ 
จากการที่นักลงทุนยังไม่กล้าเปิดรับความเสี่ ยงมากนัก 
แม้ประธาน FED ยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการพิจารณาที่จะปรับขึ้น
ดอกเบี้ยมากถึง 0.75% แต่บรรยากาศการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง
ในตลาดเกิดใหม่ รวมถึงเงินบาท ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจาก
ประเด็นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อโลกในระยะข้างหน้า 
จากต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียกับยูเครนและชาติพันธมิตรที่ยังคงยืดเย้ือ รวมถึง
ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน 
สถานการณ์โควิด-19 ในจีน ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ ตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคา
ผู้ผลิต ดัชนีราคาการน าเข้า/ส่งออกเดือน เม.ย. 65 ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู้บริโภคเดือน พ.ค. 65 (เบื้องต้น)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอ่อนค่า 
ต่อเน่ือง ตามทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินบาทยังคง
เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนในระดับอ่อนค่า ตามภาพรวมตลาด
การเงินที่ยังคงปิดรับความเสี่ยง จากความกังวลต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น การล็อกดาวน์ในจีนจากการระบาด
ของโควิด-19 ระลอกใหม่ ความกังวลต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) ในการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์รัสเซียและยูเครน โดยเฉพาะประเด็นคว่ าบาตรลดการ
น าเข้าน้ ามันจากรัสเซียของสหภาพยุโรป ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
นักลงทุนยังคงมีความต้องการถือครองเงินดอลลาร์ฯ ในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง กดดันให้เงินบาทท าสถิติอ่อนค่า
ที่สุดในรอบ 5 ปีครั้งใหม่ ที่ 34.46 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วง
ต้นสัปดาห์ ก่อนจะพลิกแข็งค่าขึ้นในช่วงสั้น ๆ ตามการอ่อนค่าลง
ของดอลลาร์ฯ จากแรงเทขายท าก าไรของนักลงทุน หลังผลการ
ประชุม FED มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ตามที่
ตลาดคาดการณ์ พร้อมส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยและลดขนาด
งบดุล อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์ฯ ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง
หลังจากนักลงทุนกลับมาประเมินว่า FED อาจต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายในเดือน มิ.ย. 65 ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่มีความไม่
แน่นอนสูง
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