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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

รัสเซีย

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า4 - 8 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด (CREA) เปิดเผยว่า  
ฝร่ังเศสเป็นผู้น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญ่
ที่สุดของรัสเซีย โดยการสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว น้้ามันดิบ 
และผลิตภัณฑ์น้้ามันในระยะสั้น (ช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 65) 
จากรัสเซีย มีมูลค่าราว 9.0 ร้อยล้านยูโร (9.4 ร้อยล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) และเบลเยียมเป็นผู้น้าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
รายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ซื้อจาก
ยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ ส่วนใหญ่ซื้อ
สินค้าระยะสั้นได้ในราคาลดพิเศษ โดยสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติ
เหลวและน้้ามันดิบจากตลาดซื้อขายทันที (Spot Market)
ทั้งนี้ ฝรั่งเศสน้าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเกือบ 17% จาก
รัสเซียผ่านเครือข่ายท่อส่งก๊าซที่เช่ือมต่อกับเยอรมนี อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา ปริมาณการส่งก๊าซไปยังเยอรมนี
ผ่านท่อส่ง Nord Stream ของรัสเซียลดลง 60% เนื่องจาก
ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากการคว่้าบาตรจากชาติตะวันตก

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) 
เปิดเผยว่า ก าลังพิจารณาปล่อยเนื้อหมูจากคลังส ารองกลาง
และคลังส ารองในท้องถิ่น เพ่ือป้องกันไม่ให้ราคาพุ่งสูงขึ้น 
โดยการลดลงของอุปทานเนื้อหมูในตลาด เกิดจากผู้ผลิตบางราย
ไม่จ้าหน่ายเนื้อหมู ขณะที่ราคาเนื้อหมูซึ่งเป็นเนื้อสัตว์หลัก
ของจีนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในช่วงวันที่ 
20 - 24 มิ.ย. 65 ราคาเนื้อหมูเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.4% จากสัปดาห์
ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 31.6% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ NDRC
กล่าวในแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ว่าได้จัดประชุมกับสมาคม
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการฟาร์มหมู และโรงฆ่าสัตว์
เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเนื้อหมูในตลาดและราคามีเสถียรภาพ

เยอรมนี

เยอรมนีขาดดุลการค้าเป็นคร้ังแรกในรอบ 30 ปี เนื่องจาก
ราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงัก 
จากสาเหตุความขัดแย้งในยูเครน การส่งออกเป็นเครื่องยนต์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเยอรมนีมาเป็นเวลาหลายปี แต่ราคา
พลังงานที่พุ่งสูงจากการจ้ากัดการส่งออกก๊าซธรรมชาติ
ของรัสเซียมายังยุโรป ผลักดันราคาสินค้าท่ีผลิตในเยอรมนี
ให้เพิ่มสูงขึ้น มูลค่าการส่งออก เดือน พ.ค. 65 ขยายตัว 
11.7% (YoY) เป็น 125.8 พันล้านยูโร และมูลค่าการน้าเข้า
ขยายตัว 27.8% (YoY) เป็น 126.7 พันล้านยูโร ส่งผลให้
เยอรมนีขาดดุลการค้า 0.9 พันล้านยูโร ซึ่งอาจส่งสัญญาณ
ถึงความอ่อนแอในบางภาคเศรษฐกิจ โดย 1 ใน 4 ของ
การจ้างงานพึ่งพาการส่งออก นอกจากนี้ การพึ่งพาพลังงาน
น้าเข้าก็เพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนให้กับบริษัทเยอรมนี 

จีน

สหรัฐอเมริกา

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เปิดเผยรายงานการประชุมร่วม
ของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FOMC) และผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจ าวันที่ 
14 – 15 มิ.ย. 65 ระบุว่า ยังคงเล็งเห็นความจ าเป็นในการ
ควบคุมเงินเฟ้อ แม้การด าเนินการดังกล่าวอาจท าให้
เศรษฐกิจชะลอตัวยิ่งขึ้น โดยเช่ือว่าการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมครั้งต่อไปของ
เดือน ก.ค. 65 เป็นเรื่องที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ที่ 
FED จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นต่อไปในอนาคต 
เพื่อท้าให้เงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% และเพื่อให้
เกิดการจ้างงานเต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมี
มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจในระยะยาว แม้จะมีการ
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)  ในปี 65 
เหลือ 1.7% จากการคาดการณ์เดิมท่ี 2.8% เมื่อเดือน มี.ค. 65

ศรีลังกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานศรีลังกา เปิดเผยว่า 
ศรีลังกาต้องช าระเงิน 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือน าเข้า
เชื้อเพลิง ขณะที่ธนาคารกลางสามารถจัดหาเงินได้เพียง 
125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบันศรีลังกามีปริมาณ
ส้ารองน้้ามันดีเซลเพียง 12,774 ตัน และน้้ามันเช้ือเพลิง
ส้าหรับยานยนต์เพียง 4,061 ตัน ซึ่งการขาดแคลนน้้ามัน
ท้าให้ภาครัฐต้องประกาศปิดโรงเรียน และให้พนักงานของรัฐ
ท้างานจากที่บ้าน รวมถึงจ้ากัดการใช้น้้ามันส้าหรับการใช้งาน
ที่จ้าเป็นเท่านั้น ท้ังนี้ ศรีลังกาประสบกับวิกฤตทางการเงิน
ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ท้าให้ไม่สามารถช้าระ
เงินเพื่อน้าเข้าสินค้าที่จ้าเป็น อาทิ อาหาร ปุ๋ย ยา และน้้ามันได้

/

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

EUROSTAT รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price 
Index: PPI) ในเดือน พ.ค. 65 ของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 149.0
เพ่ิมขึ้น 36.3% (YoY) ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า
ขั้นกลาง (+25.0%) พลังงาน (+94.4%) สินค้าทุน (+7.5%) 
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทน (+9.1%) และสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ไม่คงทน (+12.3%) ขณะที่ PPI ของสหภาพยุโรป 
อยู่ที่ระดับ 150.4 เพ่ิมขึ้น 36.4% (YoY) ตามการเพิ่มขึ้น
ของราคาสินค้าขั้นกลาง (+25.4%) พลังงาน (+92.9%) 
สินค้าทุน (+7.8%) สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทน (+9.7%) 
และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทน (+13.2%)



ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตพลังงาน เนื่องจากผลกระทบของความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ราคาน้้ามันท่ีเพิ่มสูงขึ้น ค่าเงินเยนอ่อนค่า 
และภัยพิบัติจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบ 150 ปี ท้าให้
ปริมาณการใช้พลังงานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. 65 ขณะเดียวกัน
ต้องพึ่งพาการน้าเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากกว่า 90% ซึ่งส่วนใหญ่
ช้าระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท้าให้ต้นทุนการน้าเข้าพลังงาน
เพิ่มขึ้น โดยเดือน พ.ค. 65 น้าเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 120% (YoY)

ส านักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 65 
เพ่ิมขึ้น 6% (YoY) สูงสุดในรอบ 24 ปี เนื่องจากต้นทุนพลังงาน
และอาหารปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ คาดว่า
ทั้งปี 65 ดัชนีราคาผู้บริโภค จะสูงกว่าที่กระทรวงการคลังคาดการณ์
ไว้ท่ีระดับ 5.7%

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชา

ตลาดแรงงานลาวกลับมาคึกคัก หลังสภาการค้ากว่างซีของจีน
จัดกิจกรรมสรรหาบุคคลกว่า 1 พันต าแหน่ง เพ่ือป้อนบริษัทจีนใน
ลาวจ านวน 29 บริษัท โดยไม่ก้าหนดว่าจะต้องมีทักษะภาษาจีน 
เนื่องจากจะมีการฝึกอบรมด้านภาษาให้กับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ พร้อม
ทุนการศึกษา และรับเข้าท้างานในบริษัททันทีหลังจบการฝึกอบรม

สปป.ลาว

สิงคโปร์

เมียนมาประชุมเตรียมขยายการใช้เงินบาทในการค้าชายแดนเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่มะริด เกาะสอง และตะนาวศรี โดยเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารไทย 
เช่น ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กสิกรไทย ร่วมประชุม โดยผลที่ได้รับ 
คาดว่าจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนทางการค้า แก้ปัญหาสภาพคล่อง
ของผู้น้าเข้า-ส่งออก นอกจากนี้ ได้หารือถึงแนวทางการให้ธนาคาร
เมียนมารับเงินโอนในรูปเงินบาทท่ีส่งจากแรงงานเมียนมาในไทยอีกด้วย

เมียนมา

เวียดนามเตรียมการจัดต้ังศูนย์กลางทางการเงินในนครโฮจิมินห์ 
โดยขอให้สหราชอาณาจักรช่วยเหลือในการปรับปรุงกฎหมายด้าน
การเงินและการธนาคาร เนื่องจากลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การเงินที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก โดยการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ส่วนส้าคัญ 
คือ ตลาดการเงิน ตลาดทุน และตลาดอนุพันธ์ โดยนายกเทศมนตรี
ลอนดอนกล่าวว่า การยกระดับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ทางธุรกิจจะท้าให้ตลาดตราสารหนี้เวียดนามเติบโตดียิ่งขึ้นในอนาคต

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า4 - 8 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

สมาคมโลจิสติกส์กัมพูชา เตรียมสร้างเส้นทางเชื่อมต่อทางรถไฟ
ลาว-จีน ทางตอนเหนือของประเทศ หลังต้นทุนการขนส่งทางถนนมี
ราคาสูงขึ้นตามราคาน้้ามัน ขณะที่ผลวิจัยของกัมพูชาช้ีให้เห็นว่า
การใช้ระบบรางจะช่วยลดเวลาการขนส่งไปจีน จาก 15 วัน เหลือ
เพียง 5 วัน นอกจากนี้ยังมีแผนเชื่อมเส้นทางรางจากพนมเปญมายัง
ท่าเรือแหลมฉบังของไทยด้วย

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ปรับการคาดการณ์
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปี 65 จาก 2.5% - 4.0% 
เป็น 2.7% - 3.5% เป็นผลมาจากความขัดแย้งในยูเครนที่ยืดเยื้อ
รวมทั้งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญ
ที่ท้าให้ก้าลังซื้อของภาคครัวเรือนลดลง และท้าให้ต้นทุนของภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ส่งผลให้ต้นทุนการเงินในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย 
คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์ม 
เพ่ือลดผลผลิตส่วนเกินปี 65 วงเงิน 309 ล้านบาท เพื่อให้ปริมาณ
ในประเทศเข้าสู่ระดับสมดุล และยกระดับราคาผลปาล์มทะลาย       
ให้สูงขึ้น รวมท้ังรักษาเสถียรภาพราคาน้้ามันและน้้ามันปาล์มใน
ประเทศ โดยมีปริมาณเป้าหมาย 150,000 ตัน ก้าหนดระยะส่งออก
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจนถึงเดือน ก.ย. 65 ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการส้าหรับการส่งออก อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท

ส านักงานสถิติมาเลเซีย รายงานว่าอัตราการค้า (Terms of Trade) 
เดือน พ.ค. 65 ขยายตัว 1.0% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 65 โดยได้
แรงหนุนจากราคาสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น 3.9% ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 6.9%
ส่วนปริมาณการน้าเข้าเพ่ิมขึ้น 21.7%

ส านักงานสถิติฟิลิปปินส์ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 65
สูงขึ้น 6.1% (YoY) สูงสุดในรอบ 4 ปี เป็นผลมาจากต้นทุน
การขนส่ง ค่าสาธารณูปโภค และราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น โดย
ธนาคารกลางอาจต้องใช้นโยบายการเงินท่ีเข้มงวด ด้วยการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อและพยุงค่าเงินเปโซที่
ก้าลังอ่อนค่า

ส านักงานสถิติอินโดนีเซีย รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 65
เพ่ิมขึ้น 4.35% (YoY) สูงสุดในรอบ 5 ปี และเกินกรอบเป้าหมาย
ของธนาคารกลางก้าหนดไว้ที่ระดับ 2% - 4% สาเหตุจากราคาอาหาร
และราคาน้้ามันที่พุ่งสูงขึ้น รวมทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 
โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ รายงานปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในประเทศท่ีปัจจุบันเร่ิมคลี่คลาย โดยปรับตัวลดลงอยู่ท่ี
ระดับ 0.8% ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และมีอัตราการจ้างงานท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการควบคุม
พรมแดน



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยลดลง แต่ยังอยู่เหนือระดับ 100 USD/BBL
ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 102.80
USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ท่ี 105.80 USD/BBL และดูไบ 
(Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่  104.53 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ย
รายสัปดาห์ลดลงอีกครั ง เนื่องจากตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีอาจชะลอตัว ขณะเดียวกัน ตลาดยังกังวลต่อการ
ประกาศระดมตรวจหาเชื อในนครเซี่ยงไฮ้อีกครั ง หลังพบ
การแพร่ระบาดในสถานบันเทิง ซึ่งอาจจะกระทบต่อความต้องการ
ใช้น ้ามันดิบของจีนท่ีเพิ่งฟื้นตัว ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงท้าให้ราคา
น ้ามันดิบในช่วงกลางสัปดาห์ลดลงต่้ากว่า 100 USD/BBL ในรอบ
3 เดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน ้ามันดิบกลับ
เพิ่มขึ นเหนือ 100 USD/BBL อีกครั ง เมื่อตลาดเปลี่ยนไปให้
ความส้าคัญต่อภาวะการตึงตัวของอุปทานน ้ามันดิบ หลังจาก
รัสเซียได้สั่งระงับการส่งออกน ้ามันผ่านท่อส่ง Caspian Pipeline 
Consortium ช่ัวคราว ท่ามกลางการเพิ่มก้าลังการผลิตได้ต่้ากว่า
เป้าของกลุ่มโอเปกพลัส

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 11 – 15 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 *104.81 102.27
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 43.57 47.41

หมายเหตุ: *ราคาวันที่ 1-8 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

เฉลี่ย (4-8 ก.ค. 65) 102.80 105.80 104.53
เฉลี่ย (ก.ค. 65) 103.74 106.78 104.81

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 ้ามันดิบทรงตัว ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี มีแรงหนุนจาก
การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน
มิ.ย. 65 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงภาคเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ยังเติบโตดีในฐานะผู้บริโภคน ้ามันดิบรายใหญ่ของโลก 
ขณะเดียวกัน ยังได้รับปัจจัยบวกจากโอกาสที่ปริมาณน ้ามันดิบ
ในตลาดโลกจะเกิดภาวะตึงตัว อย่างไรก็ดี ตลาดน ้ามันดิบยังมีแรง
กดดันด้านราคาจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื อที่สูงขึ นในจีน ซึ่งอาจ
กระทบต่อความต้องการใช้น ้ามันดิบ และส่งผลให้ราคาน ้ามันดิบ
ในสัปดาห์นี ทรงตัว และเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า4 – 8 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
6 เดือน

ที่มา: Argus
ภาพ: ปริมาณการผลิตต่อวันของกลุ่มโอเปกพลัส เทียบกับเป้าหมาย

Unit: million barrels per day



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 30,125 29,858

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 8.4 9.9

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 1,770 1,858
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -2.1 3.3

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,764.17 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.8
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 30,110 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.7 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ราคาทองค าลดลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง หลังรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ระบุว่า การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 0.5% - 0.75% เป็นเรื่องท่ีเหมาะสม และเป็นไปได้ท่ีจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะท่ีตัวเลขเศรษฐกิจ
บางรายการของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น เช่น การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 372,000 ต าแหน่ง PMI ภาคบริการอยู่ท่ี 52.7 ดีกว่าเดือน
ก่อนหน้า ยอดสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน เพิ่ม 1.6% (MoM) เป็นต้น ส าหรับเศรษฐกิจยุโรป เงินยูโรอ่อนค่าต่ าสุดในรอบ 20 ปี จากวิกฤต
พลังงาน และภาคการผลิตชะลอลง สะท้อนจาก ดัชนี PMI เดือน มิ.ย. 65 ลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 52.0 ต่ าสุดในรอบ 16 เดือน ซึ่งการอ่อนค่าของ
เงินยูโรหนุนให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น กดดันราคาทองค า
2) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในคร่ึงปีหลังของปี 2565 โกลด์แมนแซคสค์าดว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของจีน
จะเพิ่มขึ้น 4.5% ในครึ่งปีหลังนี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจจีน
เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยดัชนี PMI ภาคบริการของจีน เดือน มิ.ย. 65 ปรับขึ้นมาที่ระดับ 54.5 จากระดับ 47.8 ในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัว
ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จากการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ต้ังแต่ 1 มิ.ย. 65 ส่งผลให้ภาคบริการขยายตัวดี รวมถึง
สหรัฐฯ อาจจะยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าน าเข้าบางส่วนจากจีน ท าให้เศรษฐกิจของจีนยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง กดดันราคาทองค า  
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,740 – 1,790 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยท่ีควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย การชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ราคาพลังงาน GDP ไตรมาส 2/65 และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมของจีน ดัชนียอดค้าปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาผู้บริโภค ในเดือน มิ.ย. 65 ของสหรัฐฯ  
รวมท้ัง ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป เป็นต้น   

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า4 – 8 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 35.85 34.03
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 9.93 6.41

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 11 - 15 ก.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า4 – 8 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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ค่าเงินบาทยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวในระดับอ่อนค่าต่อเนื่อง 
ตามภาวะตลาดที่ปิดรับความเสี่ยง จากความกังวลภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย เงินบาทยังมีแนวโน้มผันผวนในระดับ
อ่อนค่า ขณะที่ ธปท. ออกมาสื่อสารว่าจะไม่เข้าแทรกแซง
ค่าเงินบาทโดยจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงเงินบาท
ยังคงถูกกดดันจากกระแสเงินทุนที่มีทิศทางไหลออก ท่ามกลาง
สัญญาณการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซ่ึงเร็วกว่า
ธนาคารกลางในฝั่งเอเชีย ประกอบกับแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง
จากนักลงทุนต่างชาติยังมีอยู่ต่อเนื่อง จากความกังวลแนวโน้ม
ประเทศเศรษฐกิจหลัก อย่างสหรัฐฯ และยุโรป อาจชะลอตัวลง
จนเข้าสู่สภาวะถดถอย เป็นแรงหนุนให้เงินดอลลาร์ฯ ยังมีทิศทาง
แข็งค่าขึ้น อีกทั้งเงินสกุลเอเชียรวมถึงเงินบาทยังมีปัจจัยลบ
จากความกังวลที่จีนอาจจะกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่
เข้มงวดขึ้นอีกครั้ง หลังเริ่มมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ 
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค 
(ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี) ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก 
ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. 65 ผลส ารวจกิจกรรม
การผลิตของ FED สาขานิวยอร์ก และดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค 
(เบื้องต้น) เดือน ก.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหว
อยู่ในระดับอ่อนค่าต่อเน่ือง สอดคล้องกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ 
ในภูมิภาค โดยในระหว่างสัปดาห์เงินบาทท าสถิติอ่อนค่าที่สุด
ในรอบกว่า 6 ปีครึ่ง (นับตั้งแต่ ม.ค. 59) ที่ 36.19 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ที่ล้วนอ่อนค่าลงมากในรอบหลายปี ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ 
แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลสืบเนื่องไปยัง
เศรษฐกิจโลก หลังจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ
ของสหรัฐฯ (ISM Services PMI) เดือน มิ.ย. 65 ปรับลดลงสู่
ระดับ 55.3 ซ่ึงเป็นระดับต่ าที่สุดในรอบ 2 ปี ประกอบกับ
การที่บรรดาเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ยังคง
ส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.75%
ในการประชุมเดือน ก.ค. 65 และ 0.5% ในเดือน ก.ย. 65 
พร้อม ๆ กับปรับลดขนาดงบดุลต่อเนื่อง เพื่อสกัดเงินเฟ้อใน
สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนเข้าถือเงินดอลลาร์ฯ ใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังได้แรง
หนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินฝั่งยุโรป โดยเฉพาะเงินปอนด์
ท่ามกลางวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักรหลังนายกรัฐมนตรี
ประกาศลาออกจากต าแหน่ง
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