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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

รัสเซีย

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 - 15 กรกฎาคม 2565

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เปิดเผยว่า รายได้
จากการส่งออกน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น ้ามันของรัสเซีย 
เดือน มิ .ย. 65 เพ่ิมขึ น 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดือน
ก่อนหน้า สู่ระดับ 2.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากราคา
พลังงานที่เพ่ิมสูงขึ น แม้ปริมาณการส่งออกลดลง 2.5
แสนบาร์เรลต่อวัน จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 7.4 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกที่ต่่าที่สุดตั้งแต่
เดือน ส.ค. 64 ตามการการส่งออกน้่ามันดิบที่ลดลงเหลือ
เพียง 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่การส่งออกน้่ามันดิบไป
สหภาพยุโรปลดลงต่่ากว่า 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ท้ังนี้ ราคา
น้่ามันอูราลเพิ่มขึ้น 10.7% จากเดือนก่อนหน้าสู่ระดับ 
87.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 ของปี 65 ขยายตัว 0.4% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 ต้่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ที่ 1.0% จากผลกระทบของการใช้มาตรการ
ควบคุมโควิด-19 การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย. 65 
ไม่เป็นไปตามคาด โดยเพิ่มขึ้น 3.9% จากปีก่อนหน้า เทียบกับ
ที่คาดการณ์ไว้ท่ี 4.1% อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. 65
เพิ่มขึ้น 3.1% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สาเหตุจาก
บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ได้จัดเทศกาลช็อปปิงเพื่อส่งเสริม
การขายในช่วงกลางเดือน ทั งนี  ส้านักงานสถิติแห่งชาติจีน 
(NBS) ระบุว่า เศรษฐกิจจีนยังคงมีความเสี่ยงจากโควิด-19 
และอุปสงค์ภายในประเทศที่หดตัว รวมถึงการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และนโยบายการเงินที่เข้มงวดในต่างประเทศ

อินเดีย

Deloitte คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) 
ของอินเดียอยู่ในช่วง 7.1% - 7.6% ในปีงบประมาณ 65-66
(ช่วงเดือน เม.ย. 65 – เดือน มี.ค. 66) และ 6.0% - 6.7% 
ในปีงบประมาณ 66-67 เนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียฟื้นตัว
จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในประเทศ แม้ต้องเผชิญความท้าทาย 
อาทิ ราคาโภคภัณฑ์ที่พุ่ งสูง อัตราเ งินเฟ้อที่ เพิ่มขึ้น 
การขาดแคลนอุปทาน และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์
ทั่วโลก ซึ่งจะท่าให้อินเดียครองต่าแหน่งเศรษฐกิจที่เติบโต
เร็วท่ีสุดในโลกใน 2-3 ปีข้างหน้า และขับเคลื่อนการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจหลักหลายแห่ง
จะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอย ทั งนี  ธนาคารกลาง
อินเดีย (RBI) คาดการณ์การขยายตัวของ GDP อินเดียท่ี 
7.2% ในปีงบประมาณ 65-66 

จีน

สหรัฐอเมริกา

ส้านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมขึ น 9.1% จากปีก่อนหน้า 
โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหมวดอาหาร 
(เพิ่มขึ้น 10.4%) หมวดพลังงาน (เพิ่มขึ้น 41.6%) หมวด
สินค้าโภคภัณฑ์ (เพิ่มขึ้น 7 .2%) และหมวดบริการ 
(เพิ่มขึ้น 5.5%) ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารและพลังงานออกแล้ว 
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 5.9%

บราซิล

นายณาอีร์ โบลโซนารู ประธานาธิบดีแห่งบราซิล 
ประกาศว่า รัฐบาลบราซิลได้บรรลุข้อตกลงการน้าเข้า
น ้ามันดีเซลจากรัสเซีย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลด
ราคาพลังงานในประเทศ โดยน้่ามันดีเซลจากรัสเซียจะถูก
จัดส่งมาถึงบราซิลในอีก 60 วัน และระบุว่าการน่าเข้า
น้่ามันดีเซลจากรัสเซียมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าซัพพลายเออร์
จากต่างประเทศรายอื่น จากการพิจารณาโดยเปโตรบราส 
(บริษัทน้่ามันของบราซิล) อีกท้ังบราซิลน่าเข้าน้่ามันดีเซล
เกือบ 30% ของการบริโภคภายในประเทศ จึงจ่าเป็นต้อง
น่าเข้าจากผู้ขายที่ให้ราคาดีกว่า และกล่าวเสริมว่า ได้พบกับ
นายวลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย เมื่อเดือน 
ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองได้ตกลงกันที่จะรักษาอุปทานปุ๋ย
ส่าหรับภาคธุรกิจการเกษตรของบราซิล

/

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ปรับคาดการณ์การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ของสหภาพยุโรปเป็น 2.7% ในปี 65 
และ 1.5% ในปี 66 และยูโรโซนเป็น 2.4% ในปี 65 
และ 1.4% ในปี 66 จากเดิมที่คาดการณ์การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของทั้งสหภาพยโุรปและยูโรโซนไว้ท่ี 2.7% และ 2.3% 
ในปี 65 และปี 66 ตามล่าดับ (คาดการณ์ ณ เดือน พ.ค. 65)
EC ยังปรับเพ่ิมคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั งปีของ
สหภาพยุโรปเป็น 8.3% ในปี 65 และ 4.6% ในปี 66 และ
ยูโรโซนเป็น 7.6% ในปี 65 และ 4.0% ในปี 66 จากเดิมที่
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีของสหภาพยุโรปไว้ที่ 6.8% 
และ 3.2% ในปี 65 และปี 66 และยูโรโซนที่ 6.1% และ 
2.7% ในปี 65 และปี 66 เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครน
กดดันราคาพลังงานและอาหารให้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อ
เงินเฟ้อทั่วโลก ลดก่าลังซื้อภาคครัวเรือน และกระตุ้นการเร่ง
ใช้นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวเร็วกว่าท่ีคาด ประกอบกับ
การใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดของจีน และภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ 



ธนาคารกลางญี่ปุ่น รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน มิ.ย. 65
เพ่ิมขึ้น 9.2% (YoY) เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ
ยูเครนท าให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น อาทิ ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และถ่านหินเพิ่มขึ้น 22.2% ราคาเหล็กและเหล็กกล้าเพิ่มขึ้น 
26.7% และราคาไม้และไม้แปรรูปเพิ่มขึ้น 43.3% นอกจากนี้     
เงินเยนที่อ่อนค่า ท าให้ราคาสินค้าน าเข้าในสกุลเงินเยนเพิ่มขึ้น 
46.3% (YoY)

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
จาก 1.75% เป็น 2.25% เพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
จากราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
คาดว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้จะฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่จะขยายตัวต่ ากว่า 2.7%
เนื่องจากการส่งออกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศ
ขนาดใหญ่ชะลอตัว ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวคงที่

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

รัฐบาลกัมพูชาจัดสรรเงินอุดหนุน 3.6 พันล้านบาท เพ่ืออุดหนุน
ราคาค่าไฟฟ้าให้คงที่ เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ
ช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน พร้อมสนับสนุนการเพิ่มโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนที่ลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจจีน เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนอุตสาหกรรมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กัมพูชา

ธนาคารกลางลาว เสนอร่างแก้ไขกฎหมายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศต่อสภาแห่งชาติลาว เนื่องจากที่ผ่านมา มีเงินตรา
ต่างประเทศไหลเข้าสู่ลาวจ านวนมาก กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายมุ่งลด
การใช้เงินตราต่างประเทศ และให้อ านาจธนาคารพาณิชย์ในการควบคุม
การรับแลกเงินแบบรวมศูนย์ เพื่อสร้างเสถียรภาพป้องกันค่าเงินกีบผันผวน

สปป.ลาว

สิงคโปร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา แถลงผลการส่งออกไตรมาส 2 ปี 65 
ขยายตัว 18.3% (YoY) ขณะที่การน าเข้าขยายตัว 18.0% (YoY) 
ท้ังนี้ แม้การค้าในภาพรวมขยายตัว แต่การค้าชายแดนกลับหดตัวท่ี 
15.5% (YoY) เนื่องจากการปิดพรมแดนด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้
ต้องใช้การขนส่งทางเรือมากขึ้นเพื่อส่งออกไปยังจีน ไทย และบังกลาเทศ 
โดยสินค้าส่งออกส าคัญคือ สินค้าเกษตร ประมง และแร่ธาตุ เป็นต้น

เมียนมา

ศูนย์สนับสนุนการส่งออกเวียดนาม เตรียมปั้นเอกชนบุกตลาดลาว
มากขึ้นเพ่ือขยายการส่งออกในอาเซียน ตั้งเป้าหมายกระจายสินค้า 
Made in Vietnam ในลาวเพื่อทดแทนการน าเข้าจากจีน โดยเน้น
การส่งออกสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ พัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์
ภาษาลาว พร้อมพัฒนาเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์-ฮานอย เพื่อลดต้นทุน
และเวลาการขนส่ง แต่ยังกังวลปัญหาเงินเฟ้อและเงินกีบอ่อนค่าในลาว

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น
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กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาระหว่าง   
นักธุรกิจไทยและซาอุดีอาระเบีย สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขาย
ทันที 130 ล้านบาท และคาดการณ์ภายในหนึ่งปีมูลค่า 11,500 ล้านบาท 
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม การก่อสร้าง การดูแล
สุขภาพ การขนส่ง และอัญมณีเครื่องประดับ รวมทั้งมีแผนในการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการขาย เพื่อขยายโอกาสทางการค้า และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติมต่อไป
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ผู้ผลิตรถยนต์มีแผนปรับตัว เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
ชิปที่ใช้ในระบบสมองกลของรถยนต์ โดยจะลงทุนผลิตชิปเพื่อลดการพึ่งพา
การน าเข้าจากต่างประเทศ และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปลายปี 67 โดยระบุว่า 
ก าลังการผลิตชิปของตลาดโลกไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้ที่
เพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ยังใช้ผลิต
โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และการสร้างเมือง
อัจฉริยะ ท าให้ไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ส านักงานสถิติมาเลเซีย รายงานอัตราการว่างงาน เดือน พ.ค. 65  
ทรงตัวที่ 3.9% จากเดือน เม.ย. 65 ส่วนจ านวนผู้ที่มีงานท า
ปรับตัวข้ึน 0.3% (MoM) ท าให้ตลาดแรงงานก าลังฟื้นตัวอย่างมี
เสถียรภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการตามกิจกรรมเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ก าลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในภาคบริการ

กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย ออกข้อก าหนดให้นักท่องเที่ยว
ในประเทศต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 เข็มบูสเตอร์ ตั้งแต่วันท่ี 17 ก.ค. 65 และยังต้องสวม
หน้ากากอนามัยในพื้นที่ชุมชนที่มีอัตราการติดเช้ือสูง หลังจากพบ
ผู้ติดเช้ือรายใหม่ใน เดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก เดือน มิ.ย. 65

ส านักงานอาหารสิงคโปร์ อนุมัติให้อินโดนีเซียเป็นแหล่งน าเข้า
เนื้อไก่แช่แข็ง แช่เย็น และแปรรูปแห่งใหม่ เพื่อเป็นการวางแผน
ด้านความมั่นคงทางอาหารระยะยาวในรูปแบบเชิงรุกของรัฐบาล 
รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาอาหาร และเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของอุปทานอาหารทั่วโลก   
ที่อาจจะหยุดชะงัก และจะส่งผลให้ราคาอาหารมีความผันผวนมากขึ้น

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ คาดว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 1%
เป็น 3.5% และใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ
ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเงินเฟ้อเดือน มิ .ย. 65 สูงสุด
ในรอบ 4 ปี โดยธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นไปแล้ว 0.5% ในปี 65 ทั้งนี้ การพิจารณาจะมีขึ้นในการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางในวันที่ 18 ส.ค. 65 นี้



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยลดลงต้่ากว่าระดับ 100 USD/BBL ในรอบ
3 เดือน ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ย
อยู่ที่ 97.92 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 101.28 USD/BBL
และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 99.98 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบ
เฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดกังวลมากขึ นต่อ
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในระยะข้างหน้า 
หลังสหรัฐฯ ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 65 ยังสูงขึ นจาก
เดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายต่อไปอีก และจะกระทบต่อธุรกิจและ
ภาคครัวเรือนในด้านต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ น ขณะเดียวกัน ราคา
น ้ามันดิบยังได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลจีนประกาศล็อกดาวน์
ในพื นที่ทางตอนเหนือติดชายแดนรัสเซีย ตอนกลางและตอนใต้
ของประเทศ ซึ่งสร้างความกังวลต่อความต้องการใช้น ้ามันดิบของโลก

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 18 – 22 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 92.10 111.06 103.51 107.68 113.10 *102.61 101.95
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 40.56 46.94

หมายเหตุ: *ราคาวันที่ 1-15 ก.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-07-65 108.43 111.63 106.17
04-07-65 108.43 113.89 108.27
05-07-65 99.50 102.77 110.88
06-07-65 98.53 100.69 101.52
07-07-65 102.73 104.65 98.05
08-07-65 104.79 107.02 103.95
11-07-65 104.09 107.10 103.95
12-07-65 95.84 99.49 101.91
13-07-65 96.30 99.57 98.29
14-07-65 95.78 99.10 97.57
15-07-65 97.59 101.16 98.18

เฉลี่ย (11-15 ก.ค. 65) 97.92 101.28 99.98
เฉลี่ย (ก.ค. 65) 101.09 104.28 102.61

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

102.62

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

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยทรงตัว ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี มีแนวโน้ม
เคลื่อนไหวในกรอบแคบ และเผชิญทั งจากปัจจัยลบและปัจจัยบวก
โดยมีปัจจัยลบจากความกังวลที่มากขึ นของตลาดเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัว มาตรการล็อกดาวน์ในจีน 
รวมถึงตัวเลขผู้ติดเชื อท่ีกลับมาสูงขึ นอีกครั ง ขณะท่ีมีปัจจัยบวก
จากฝั่งอุปทานน ้ามันดิบ ซึ่งในสัปดาห์นี คาดว่า จะยังไม่มีปริมาณ
น ้ามันดิบเพิ่มขึ นอย่างมีนัยส้าคัญจากซาอุดีอาระเบียในฐานะที่เป็น
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของกลุ่มโอเปกพลัส และจะยังไม่มี
นโยบายเพิ่มเติมก่อนการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสในต้นเดือนหน้า

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 98.79 89.75

Brent 104.05 93.75

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 – 15 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
6 เดือน

EIA ปรับลดคาดการณ์ราคาน ้ามันดิบโลก ปรับลดตามการคาดการณ์ว่า
ภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ น ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้ธนาคารกลางหลายประเทศต้องขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายหลายครั ง
ในปีนี  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนให้มีต้นทุน
ทางการเงินสูงขึ น น้าไปสู่การชะลอการบริโภคและการลงทุน รวมถึง
ความต้องการใช้น ้ามัน และจะกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมในท้ายที่สุด



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 30,295 29,909 29,827

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.6 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 1,835 1,747 1,855
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.3 3.1

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,720.43 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.5
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,650 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.5 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องกดดันราคาทองค าให้ลดลงต่ าสุดในรอบ 9 เดือน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่

- ความกังวลการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) หลังเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 65 ของ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 9.1% (YoY) สูงสุดในรอบ 40 ปี และดัชนีราคาผู้ผลิตพ้ืนฐาน (ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน) เพ่ิมขึ้น 
8.2% (YoY) ส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า FED อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 1.0% ในการประชุมปลายเดือน ก.ค. นี้ 
ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ท าให้นักลงทุนเทขายทองค าและเข้าซื้อ
ดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นเนื่องจากทองค าไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 20 ปี

- ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงต่อเนื่องจนแตะระดับเดียวกับดอลลาร์สหรัฐ 1 ยูโร ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเงินยูโร เป็น 1 ใน 6 สกุลเงิน
ในตะกร้าเงินเทียบดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งอ่อนค่าจะยิ่งท าให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจยุโรปจะเข้าสู่
ภาวะถดถอย เพราะความไม่แน่นอนของการจัดส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียผ่านทางท่อส่ง Nord Steam 1 ได้เพ่ิมแรง
กดดันเงินเฟ้อ โดยในเดือน ม.ิย. 65 เงินเฟ้อยูโรโซนเพ่ิมขึ้นถึง 8.6% ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณจะปรับขึ้น
ดอกเบี้ยในเดือนนี้ 
2) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,700 – 1,750 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ โดยมีปัจจัยที่ควร
ติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ผลการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนี PMI ของสหภาพยุโรป ยอดขายบ้านใหม่ 
ยอดค าสั่งซื้อสินค้าคงทน และดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลเดือน มิ.ย. 65 รวมทั้งตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ 

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 - 15 กรกฎาคม 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 34.97 36.04 34.06
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 10.53 6.50

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 18 - 22 ก.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 – 15 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

34.96
35.23 35.28 35.39 35.47 35.43 35.54 35.42 35.26

35.07
35.29

35.54 35.66 35.70
36.02

36.19
35.99 36.01

36.30 36.36 36.67

16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 20 มิ.ย. 21 มิ.ย. 22 มิ.ย. 23 มิ.ย. 24 มิ.ย. 27 มิ.ย. 28 มิ.ย. 29 มิ.ย. 30 มิ.ย. 1 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค. 7 ก.ค. 8 ก.ค. 11 ก.ค. 12 ก.ค. 14 ก.ค. 15 ก.ค.

ค่าเงินบาทยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวในระดับอ่อนค่าต่อเนื่อง 
ตามภาวะตลาดที่ยังคงมีแนวโน้มปิดรับความเสี่ยง โดยเงินบาท
ยังมีแนวโน้มผันผวนและเคลื่อนไหวในระดับอ่อนค่าต่อเนื่อง 
ท่ามกลางแรงกดดันจากสัญญาณการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของ FED หลังตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการ
คาดการณ์ว่า FED อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 1% ในรอบ
การประชุมปลายเดือน ก.ค. นี้ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับ
แนวโน้มการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก ยังคงเป็นปัจจัย
หนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และกดดันตลาดการเงิน
ให้ปิดรับความเสี่ยงต่อเนื่อง ขณะที่เงินบาทยังคงถูกกดดันจาก
กระแสเงินทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มไหลออก ตามทิศทางตลาด
การเงินเอเชีย จากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยกับประเทศ
เศรษฐกิจหลัก และความกังวลที่จีนอาจกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ 
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
ผลส ารวจภาคการผลิตของ FED สาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนี 
PMI (เบื้องต้น) เดือน ก.ค. 65 ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดขาย
บ้านมือสองเดือน มิ.ย. 65 รวมถึงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน 
มิ.ย. 65 และดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือน ก.ค. 65 ของยูโรโซน 
อังกฤษ และญี่ปุ่น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในระดับอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน ตามการแข็งค่าของ
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลงจนท าสถิติอ่อนค่า
ที่สุดในรอบกว่า 15 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่ พ.ย. 49) ที่ 36.67
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุล
อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ท่ามกลางการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องของเงิน
ดอลลาร์ฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะเงินยูโรที่
อ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 20 ปี หลังนักลงทุนหันมาซ้ือเงิน
ดอลลาร์ฯ ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมากขึ้น จากความกังวล
ต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป อันเนื่องมาจาก
วิกฤตราคาและอุปทานพลังงาน หลังรัสเซียยุติการจัดส่งก๊าซ
ไปยังหลายประเทศในยุโรป ขณะเดียวกันเงินดอลลาร์ฯ ยังได้
แรงหนุนจากการคาดการณ์ของนักลงทุนถึงแนวโน้มการเร่ง
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รุนแรงขึ้นของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) หลังอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน มิ.ย. 65 ของ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.1% (YoY) ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในรอบ 
40 ปี และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 11.3% (YoY) 
ประกอบกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มิ.ย. 65
ที่ออกมาสูงกว่าตลาดคาดโดยเพิ่มขึ้น 3.72 แสนต าแหน่ง และ
อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ 3.6%
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