
WORLD
ECONOMIC UPDATE

WEEKLY BRIEFING 

20 - 24 มิถุนายน 2565



สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

รัสเซีย

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า20 – 24 มิถุนายน 2565

ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียแตะระดับแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 7 ปี 
แม้เผชิญกับการคว่่าบาตร โดยเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง
จนแตะระดับแข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 58 ที่ 52.3
รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 65 หลังจาก
อ่อนค่าท่ีระดับ 139 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงต้นเดือน 
มี.ค. 65 เมื่อสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเริ่มใช้มาตรการ
คว่่าบาตรกับรัสเซีย และท่าให้รัสเซียต้องประกาศขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยฉุกเฉินสู่ระดับ 20% (จากเดิม 9.5%) หลังจากนั้น
ค่าเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้น เนื่องจากแม้ว่าหลายประเทศใน
ตะวันตกจะระงับการซ้ือน้่ามันของรัสเซีย แต่รัสเซียท่า
ก่าไรจากการขายน้่ามันและก๊าซสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ราคาน้่ามันดิบเบรนท์สูง
กว่าปี 64 ถึง 60% อีกทั้ง รายงานของศูนย์วิจัยพลังงาน
และอากาศบริสุทธิ์ (องค์กรวิจัยในฟินแลนด์) พบว่า ใน 100 
วันแรกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในยูเครน รัสเซียมีรายได้
จากการส่งออกเช้ือเพลิงฟอสซิล 9.8 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยประมาณ 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
มากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากสหภาพยุโรป ประกอบกับรัสเซีย
น่าเข้าน้อยลงและมีการใช้มาตรการควบคุมการไหลออกของ
เงินทุน ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จนท่าให้
ธนาคารกลางรัสเซียต้องด่าเนินมาตรการเพ่ือลดค่าเงิน 
เนื่องจากเกรงว่าค่าเงินรูเบิลที่แข็งค่ามากเกินไปจะท่าให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศลดลง 
ธนาคารกลางรัสเซียจึงทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 4 ครั้ง 
สู่ระดับ 9.5% ในต้นเดือน มิ.ย. 65

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวว่า 
จะเร่งปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และใช้มาตรการที่
เข้มข้นขึ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจในปี 65 และ
ลดผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะประสานการด่าเนินงาน
ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนและท่าให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
มากที่สุด และกล่าวเพิ่มเติมว่า จีนจะยังคงเปิดเศรษฐกิจและ
ต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เป้าหมายทาง
เศรษฐกิจของจีนปี 65 ได้แก่ เศรษฐกิจขยายตัวประมาณ 
5.5% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 3% และอัตราการ
ว่างงานในเขตเมืองไม่เกิน 5.5% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์
การลงทุนหลายแห่งคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัว
ต่่ากว่าเป้าหมายของทางการ เนื่องจากการควบคุมโควิด-19
อย่างเข้มงวดจ่ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วง 2 – 3 เดือน
ที่ผ่านมา และการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่แผ่วลง

สหราชอาณาจักร

อัตราเงินเฟ้อ เดือน พ.ค. 65 ของสหราชอาณาจักร 
เพ่ิมขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 64 จากราคา
อาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่าให้วิกฤต
ค่าครองชีพของประเทศยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด คือ 
ค่าบริการส่าหรับครัวเรือน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ก๊าซ และ
เช้ือเพลิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน เพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ
อัตราเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
เหมือนสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ และคาดว่าจะไม่เป็น
ปัจจัยซ้่าเติมให้ เศรษฐกิจชะลอตัวลง ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยหลักของธนาคารกลางอังกฤษอยู่ที่ 1.25% ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี และธนาคารกลางอังกฤษคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าระดับ 11% ในเดือน ต.ค. 65 ทั้งนี้ 
หน่วยงานก่ากับกิจการพลังงานของสหราชอาณาจักรได้
ปรับเพิ่มเพดานราคาพลังงานในครัวเรือนขึ้น 54% ตั้งแต่
วันที่ 1 เม.ย. 65 เพื่อรองรับราคาขายส่งพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น 
ซึ่งรวมถึงราคาก๊าซที่สูงข้ึนเป็นประวัติการณ์

จีนสหรัฐอเมริกา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 65 เหลือ 2.9%
จากที่เคยคาดการณ์ไว้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย. 65 ที่ 3.7%
เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) ท่าให้อุปสงค์ชะลอตัวลง แต่คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ และจะขยายตัว 1.7% ในปี 66
และ 0.8% ในปี 67 กรรมการผู้จัดการของ IMF กล่าวว่า 
ความขัดแย้งในยูเครน และการล็อกดาวน์ในจีน ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ก่าลังฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด 
และกล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาเสถียรภาพด้านราคาเป็น
สิ่งส่าคัญในการรักษารายได้และการเติบโตท่ียั่งยืน โดย
เห็นพ้องกับการด่าเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นของ 
FED ซึ่งรวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อให้เงินเฟ้อลดลง 
แต่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้บริโภคบ้าง กรรมการ
ผู้จัดการของ IMF ยังให้ความเห็นว่า ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ 
ควรปรับเปลี่ยนนโยบายด้านภาษี การใช้จ่ายภาครัฐ และ
การย้ายถิ่นฐาน เพื่อช่วยสร้างงาน เพิ่มอุปทาน และ
ช่วยเหลือคนจน ตลอดจนควรยกเลิกมาตรการภาษีน่าเข้า
ที่บังคับใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงมาตรการภาษี
ที่ใช้กับจีน และมาตรการภาษีท่ีใช้กับสินค้าเหล็ก อะลูมิเนียม 
เครื่องซักผ้า และแผงโซลาร์เซลล์ จากท่ัวโลก



ธนาคารกลางญี่ปุ่น ยังคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน 
ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่่า และปล่อยให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมีเสถียรภาพ 
เพื่อให้ธุรกิจย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ กระตุ้นการลงทุน และ
ลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากต่างชาติ ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่น
ก าลังผลักดันกฎหมายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งสร้างระบบ
เศรษฐกิจในประเทศและห่วงโซ่อุปทานท่ีเข้มแข็ง พร้อมท้ังผลักดัน
ธุรกิจ 3 สาขา คือ ธุรกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจชีวภาพ และธุรกิจโทรคมนาคม

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเกาหลีใต้ รายงานการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ เนื่องจากการลงทุนและส่งออกลดลง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 65
สู่ระดับ 4.7% และปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) อยู่ที่ 2.6% ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบริการฟื้นตัวดีขึ้น
ในระดับปานกลาง เนื่องจากการยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชา

เงินกีบลาวอ่อนค่าหนักถึง 70% เมื่อเทียบกับเงินบาท เหตุจาก
ความขัดแย้งในยูเครน ท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทบการส่งออก 
ส่งผลให้ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ขณะที่ยังต้องน าเข้าเชื้อเพลิง
จากไทยจ านวนมาก ประชนชนต่างทยอยแลกเงินกีบเป็นเงินบาทเพื่อ
ป้องกันการเสื่อมมูลค่า หลังสูญเสียความเช่ือมั่นในเงินกีบ

สปป.ลาว

สิงคโปร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมา เผยสถิติการส่งออกข้าวเดือน พ.ค. 65
สูงถึง 1.54 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 9.46 หมื่นตัน และข้าวหัก 5.88
หมื่นตัน โดยใช้ช่องทางโลจิสติกส์ผ่านการขนส่งทางเรือ 1.47 แสนตัน 
และทางบก 6.8 พันตัน ตลาดที่ส าคัญ คือ มาดากัสการ์ ฟิลิปปินส์ อิตาลี 
โปแลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และจีน ทั้งนี้ ข้าวนับเป็นสินค้าเกษตร
ที่มีปริมาณการผลิต และพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดของเมียนมาในปี 65

เมียนมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนาม 
ปราศรัยต่อที่ประชุมองค์การการค้าโลก โดยมีเนื้อหาส าคัญในการ
สนับสนุนการค้าพหุภาคี ผลักดันการค้าและการลงทุน การรักษาห่วงโซ่
อุปทานการผลิตในภูมิภาค ให้ความส าคัญกับปัญหาการอุดหนุนสินค้า
การเกษตร และประมง รวมถึงการจัดสรรอาหารและสินค้าที่จ าเป็น
ให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและจริงจัง

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

การส่งออกของกัมพูชา 5 เดือนแรกปี 65 มีมูลค่า 9.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 34.5% การน่าเข้ามีมูลค่า 1.3 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยคู่ค้ารายใหญ่สุด คือ จีน 
ตามด้วยสหรัฐฯ เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์ตามล าดับ สินค้าศักยภาพ
คือ ข้าว กล้วย และมะม่วง ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดจีน

นายจุ รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกับผู้แทน 4 ประเทศสมาชิก EFTA
ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เพื่อเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ฉบับแรก
และตั้งเป้าให้เสร็จภายใน 2 ปี  และไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม
ผู้บริหารระดับอาวุโสของ EFTA ที่กรุงเทพฯ ในวันท่ี 28-30 มิ.ย. 65
โดยหาก FTA ฉบับดังกล่าวประสบความส าเร็จ จะท าให้มีมูลค่าการค้า
เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งออก-น าเข้ามากมาย

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ 8 มาตรการลดค่าครองชีพ เดือน ก.ค.-ก.ย. 65 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ราคาน้ ามันแพง 1) ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15.59 บาทต่อ กก. 2) กรอบ
การขายปลีก LPG 408 บาท/ถัง 15 กก. 3) ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 
100 บาท 4) ลดค่าใช้จ่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 250 บาทต่อเดือน ให้กับผู้ขับ
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 5) ขอความร่วมมือคงค่าการตลาด 1.40 บาทต่อลิตร 6) 
ขอความร่วมมือน าส่งก าไรส่วนต่างที่เกิดจากการกลั่น 7) มาตรการภาษี
สนับสนุนการท่องเที่ยว และ 8) ขอความร่วมมือการประหยัดพลังงาน

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย
รายงานยอดเกินดุลการค้าเดือน พ.ค. 65 มูลค่า 2.87 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการ
ส่งออกขยายตัว 30.05% เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม ส่วนการน าเข้าขยายตัวที่ 37.3%

อัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์เดือน พ.ค. 65 สูงสุดในรอบ 42 เดือน 
ที่ระดับ 5.4% สูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลเล็กน้อยที่ระดับ 
4.1% และอาจพุ่งสูงถึง 8% โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความ
ขัดแย้งในยูเครนยังคงด าเนินต่อไป และอาจใช้มาตรการลดภาษี
ส าหรับอาหารที่จ าเป็นเพื่อแก้ปัญหา

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย แสดงความกังวลถึงวิกฤตการณ์ราคา
อาหารและพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ท าให้หลายประเทศท่ัวโลก 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาตกอยู่ในความเสี่ยง และเป็น
อันตรายต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งใน
ยูเครน โดยให้ความเห็นว่าท้ังสองประเทศควรเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหา

การจั ดอั น ดับขี ดความสามารถในการแข่ งขั น World
Competitiveness Center ประจ่าปี 2022 สิงคโปร์ได้อันดับ 3
รองจากเดนมาร์กและสวิตเซอร์แลนด์ ท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
เศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถอันดับต้น ๆ ของเอเชียแปซิฟิก จาก
การค้าระหว่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยปรับตัวลดลง ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 107.66 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่  112.74 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 
107.79 USD/BBL โดยแนวโน้มราคาน ้ามันดิบที่ลดลงเกือบทั ง
สัปดาห์เป็นผลจากตลาดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจาก
ภาวะเงินเฟ้อ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
น ้ามันดิบที่ลดลง อีกทั งยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากฝั่งอุปทาน
น ้ามันดิบ โดยสถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานสหรัฐฯ (API) รายงาน
ตัวเลขน ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ประจ้าสัปดาห์ (สิ นสุด วันที่ 17 มิ.ย. 65)
เพิ่มขึ น 5.6 ล้านบาร์เรล น ้ามันเบนซินคงคลังเพิ่มขึ น 1.2 ล้านบาร์เรล
ขณะที่น ้ามันดีเซลคงคลังลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 27 ม.ิย. – 1 ก.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 92.10 111.06 103.51 107.68 *113.22 101.86
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.86 46.81

หมายเหตุ: *ราคาตั งแต่วันที่ 1-24 มิ.ย. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-06-65 115.26 116.29 112.52
02-06-65 116.87 117.61 108.76
03-06-65 118.87 119.72 111.96
06-06-65 118.50 119.51 115.42
07-06-65 119.41 120.57 115.41
08-06-65 122.11 123.58 116.40
09-06-65 121.51 123.07 118.64
10-06-65 120.67 122.01 118.84
13-06-65 120.93 122.27 115.51
14-06-65 118.93 121.17 118.50
15-06-65 115.31 118.51 116.15
16-06-65 117.59 119.81 114.75
17-06-65 109.56 113.12 116.15
20-06-65 109.56 114.13 108.21
21-06-65 110.65 114.65 111.60
22-06-65 106.19 111.74 106.42
23-06-65 104.27 110.05 106.31
24-06-65 107.62 113.12 106.40

เฉลี่ย (20 – 24 มิ.ย. 65) 107.66 112.74 107.79
เฉลี่ย (มิ.ย. 65) 115.21 117.83 113.22

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

100.17

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

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน ้ามันดิบมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ราคาน ้ามันดิบคาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง
อีกทั งอาจจะได้รับผลกระทบจากข่าวการประชุมผู้น้ากลุ่ม G-7
ที่มีการหารือแนวทางการสกัดกั นราคาน ้ามันที่สูงขึ นจากปริมาณ
น ้ามันดิบตึงตัวหลังจากมีการคว่้าบาตรภาคพลังงานของรัสเซีย 
ขณะเดียวกัน ชาติมหาอ้านาจและอิหร่านได้กลับเข้าสู่การเจรจา
เกี่ยวกับข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์อีกครั ง ซึ่งหากการเจรจา
เป็นไปในทิศทางที่ดี อาจช่วยลดสถานการณ์ตึงตัวของปริมาณ
น ้ามันดิบในตลาดโลก และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาน ้ามันดิบให้ลดลง เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 102.47 93.24

Brent 107.37 97.24

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า20 – 24 มิถุนายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
5 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 30,093 30,283 29,812

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.2 9.8

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 1,848 1,837 1,873
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.1 4.1

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,837.19 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.5
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 30,610 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.9 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ท่ี
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะติดลบเป็นเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน ส่วนนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ยอมรับว่า ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยอาจเกิดขึ้นได้ และเป็นเรื่องยากท่ีการขึ้นดอกเบ้ียของ FED จะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงานของสหรัฐฯ 
ด้านนักวิเคราะห์ Goldman Sachs ปรับเพิ่มโอกาสท่ีสหรัฐฯ จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 66 เป็น 30% จากเดิม 15% ผลักดันการ
เข้าซื้อทองค าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
2) อัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายประเทศผลักดันการเข้าซื้อทองค า โดยอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร เดือน พ.ค. 65 
อยู่ท่ีระดับ 9.1% สูงสุดในรอบกว่า 40 ปี โดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุว่า อัตราเงินเฟ้ออาจจะพุ่งสูงขึ้นถึง 11%
ในเดือน ต.ค. 65 หลังจากราคาอาหารและพลังงานยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ เดือน พ.ค. 65 
ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ท่ีระดับสูงสุดนับต้ังแต่ปลายปี 54 และเหนือกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ท่ี 5.6% ในขณะท่ี ธนาคารกลาง
ออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียครั้งละ 0.5% ในการประชุม 2 ครั้งข้างหน้า เพื่อลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อ 
ท่ีเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 5.1% ในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ส่งผลให้มีแรงเข้าซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์
ป้องกันเงินเฟ้อ
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,810 - 1,870 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยท่ีควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ยอดค าสั่ งซื้ อสินค้าคงทน (Durable Goods) เดือน พ.ค. 65 ของสหรัฐฯ 
รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 65 จาก Conference Board ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน เดือน มิ.ย. 65 
GDP ของสหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1/65 และการเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานของเยอรมนี เดือน มิ.ย. 65 เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า20 - 24 มิถุนายน 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 34.42 34.90 33.72
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.03 5.43

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 27 มิ.ย.  - 1 ก.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า20 – 24 มิถุนายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

34.29 34.17 34.08
34.19 34.33 34.39 34.39 34.46 34.48 34.52 34.67 34.81

34.95 35.08 34.96
35.23 35.28 35.39 35.47 35.43 35.54

26 พ.ค.27 พ.ค.30 พ.ค.31 พ.ค. 1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 6 มิ.ย. 7 มิ.ย. 8 มิ.ย. 9 มิ.ย. 10 มิ.ย. 13 มิ.ย. 14 มิ.ย. 15 มิ.ย. 16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 20 มิ.ย. 21 มิ.ย. 22 มิ.ย. 23 มิ.ย. 24 มิ.ย.

ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในระดับอ่อนค่าต่อเน่ือง 
ท่ามกลางส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทยกับประเทศ
เศรษฐกิจหลัก เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่อง
ท่ามกลางแรงกดดันจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ส่งผลให้ส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ย (Rate differential) ระหว่างประเทศเศรษฐกิจ
หลักกับไทยสู งขึ้ นต่อเนื่ อง ประกอบกับความเสี่ ยงจาก
ความขัดแย้งในยูเครน และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่
อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ท าให้นักลงทุนยังคงลดการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยง ซ่ึงเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์ฯ ในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัยให้แข็งค่าต่อเนื่อง และกดดันให้เงินบาท
อ่อนค่าลง

ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางการไหลออกของ
เงินทุนจากต่างชาติ และรายงานเศรษฐกิจการเงินเดือน พ.ค. 
65 ของไทย ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนี
ความเชื่อม่ันผู้บริโภค ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. 65 
ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ดัชนี 
PCE/Core PCE Price Index เดือน พ.ค. 65 ดัชนีราคาบ้าน
เดือน เม.ย. 65 และ GDP ไตรมาส 1/65 (final) รวมถึงดัชนี PMI 
เดือน มิ.ย. 65 ของจีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอ่อนค่า
ลงจากสัปดาห์ก่อน สอดคล้องกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาค
โดยเงินบาทยังคงทยอยอ่อนค่าลง 4 สัปดาห์ต่อเนื่องจนแตะ
ระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 5 ปีครึ่ง (นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 
60) ที่  35.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามกระแสเงินทุน
ต่างชาติที่ ไหลออกจากทั้ งตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ท่ามกลางจังหวะการปรับอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจ
หลักที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนสินทรัพย์
ในตลาดเกิดใหม่ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภัยได้รับปัจจัยหนุนจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงต่อแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลังถ้อย
แถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ยืนยันต่อสภา
คองเกรสว่า FED มุ่งม่ันที่จะจัดการกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างไม่มี
เงื่อนไขเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 
2% แต่ก็ยอมรับว่า โอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวแบบ 
soft landing (เป็นการลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ โดย
ภาวะเศรษฐกิจเติบโตชะลอตัว แต่ไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย) มีน้อยลง เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ FED ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ความขัดแย้งในยูเครนที่อาจรุนแรงขึ้น
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