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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860
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ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด
นับต้ังแต่ปี 38 ที่ 0.5% ท ำให้อัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
ของสหรำชอำณำจักรเป็น 1.75% เพื่อควบคุมอัตรำเงินเฟ้อ
ที่พุ่งสูงขึ้นถึง 13% ขณะเดียวกันก็เตือนถึงความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปลายปี 65 สอดคล้อง
กับที่สถำบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติของสหรำช-
อำณำจักรกล่ำวว่ำ เศรษฐกิจก ำลังเข้ำสู่ภำวะถดถอย และ
ในไม่ช้ำ ครัวเรือนมำกกว่ำล้ำนครัวเรือนอำจต้องเลือกระหว่ำง
กำรใช้จ่ำยเพื่อควำมอบอุ่นในฤดูหนำวหรือเพื่ออำหำรใน
กำรบริโภค ขณะที่นำงลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่ำงประเทศ ตัวเต็ง
นำยกรัฐมนตรีคนถัดไป ให้ค ำมั่นว่ำจะด ำเนินนโยบำยลดภำษี 
ซึ่งนักเศรษฐศำสตร์ส่วนใหญ่เช่ือว่ำจะยิ่งกระตุ้นอัตรำ
เงินเฟ้อและผลักดันให้มีกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยต่อไป

/

สหรัฐอเมริกา – จีน

นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ 
เยือนไต้หวัน ระหว่ำงกำรเดินทำงเยือนประเทศต่ำง ๆ  ในเอเซีย 
โดยเป็นกำรเยือนไต้หวันของเจ้ำหน้ำที่อเมริกันระดับสูง
ครั้งแรกในรอบ 25 ปี สร้ำงควำมไม่พอใจอย่ำงมำกให้แก่จีน 
ซึ่งกระทรวงต่ำงประเทศจีนได้ออกแถลงกำรณ์ตอบโต้ทันที 
โดยประณำมว่ำเป็นกำรละเมิดอธิปไตยจีนอย่ำงร้ำยแรง 
ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีน-สหรัฐฯ นอกจำกนี้
จีนยังประกำศซ้อมรบบริเวณรอบเกำะไต้หวัน และเตือน
สำยกำรบินต่ำง ๆ ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้เส้นทำง อีกทั้งระงับ
กำรน ำเข้ำสินค้ำประเภทส้มและปลำบำงชนิดจำกไต้หวัน 
และห้ำมกำรส่งออกทรำยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง
ในกำรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปยังไต้หวัน ท ำให้นักวิเครำะห์
ส่วนใหญ่แสดงควำมกังวลถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทำนโลก 
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจำกบริษัท 
TSMC ของไต้หวันเป็นผู้เล่นรำยใหญ่ในตลำดโลก

ธนาคารกลางอินเดียขึน้อัตราดอกเบี้ย 0.5% เนื่องจากอัตรา
เงินเฟ้อยังคงขยายตัว โดยเป็นกำรปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ย
ครั้งที่ 3 หลังอัตรำเงินเฟ้อเดือน มิ .ย. 65 แตะระดับ 7% 
ท ำให้อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของอินเดียอยู่ที่ 5.4% ขณะที่
นักวิเครำะห์บำงส่วนเช่ือว่ำจะมีกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีก 
1.0% ภำยในต้นปี 66 เนื่องจำกรำคำอำหำรและพลังงำน
ที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค และท ำให้
แนวโน้มกำรเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียในระยะสั้นชะลอตัว 
อย่ำงไรก็ตำม ยังคงคำดกำรณ์กำรเติบโตของเศรษฐกิจ
ปี 65/66 ไว้ท่ี 7.2% และอัตรำเงินเฟ้อไว้ท่ี 6.7%
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ผลส ำรวจควำมคำดหวังของผู้บริโภค (Consumer Expectations
Survey) ที่จัดท ำโดยธนำคำรกลำงสหภำพยุโรป (ECB) 
เมื่อเดือน มิ.ย. 65 พบว่ำ ผู้บริโภคในเขตยูโรโซนก าลัง
เตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อสูง
ในปีหน้า และเริ่มสูญเสียควำมเช่ือมั่นต่อควำมสำมำรถ
ของ ECB ในกำรลดอัตรำเ งินเฟ้อสู่ เป้ ำหมำย 2%
นอกจำกนี้ ผู้บริโภคคำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 5% 
ในปี 66 และอัตรำเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.8% ตอนสิ้นปี 68 
ขณะที่คำดว่ำรำยได้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.9% และ
ค่ำใช้จ่ำยจะเพิ่มขึ้น 3.9% สะท้อนว่ำครัวเรือนจะมี
ควำมสำมำรถในกำรออมลดลง ผู้บริ โภคยังคำดว่ำ
เศรษฐกิจในปีหน้ำจะหดตัว 1.3% ทั้งนี้ ECB คำดว่ำอัตรำ
เงินเฟ้อจะอยู่ที่ 6.8% ในปี 65 และ 3.5% ในปี 66 และ
เศรษฐกิจจะเติบโตท่ี 3.7% ในปี 65 และ 2.8% ในปี 66

อินเดีย
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ภาคบริการของรัสเซียในเดือน ก.ค. 65 เติบโตสูงที่สุด
ในรอบกว่าหนึ่งปี อ้ำงอิงจำกผลกำรส ำรวจ S&P Global 
Service Purchasing Managers’ Index (PMI) ของรัสเซีย 
อยู่ที่ระดับ 54.7 (จำก 51.7 ในเดือน มิ .ย. 65) จำก
ควำมต้องกำรภำยในประเทศที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำค ำสั่งซื้อ
จำกต่ำงประเทศที่หดตัวตั้งแต่มีสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ในยูเครน นอกจำกนี้ ควำมเช่ือมั่นของภำคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น 
โดยผู้ประกอบกำรเช่ือมั่นว่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยำยตัว
ในระยะถัดไป และกำรจ้ำงงำนภำยในประเทศเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ภาคการผลิตของรัสเซียยังทรงตัวในเดือน
ก.ค. 65 โดยมีปัญหาด้านการส่งออกและการขนส่ง 
จำกกำรคว่ ำบำตรของชำติตะวันตก

รัสเซีย

ธนาคารกลางออสเตรเลียเตือนว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว
อย่างรวดเร็วจากอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยกล่ำวว่ำ
อัตรำเงินเฟ้อมีแนวโน้มพุ่งสูงแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี 
และไม่น่ำจะกลับสู่ ช่วงเป้ำหมำยที่ 2-3% จนถึงสิ้นปี 67 
ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบในระยะยำว ท ำให้ต้องมีกำรปรับขึ้น
อัตรำดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
ธนำคำรกลำงออสเตรเลียได้ปรับคำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อ
ทั่วไป ปี 65 เป็น 7.75% เพิ่มขึ้นจำกกำรคำดกำรณ์ครั้งก่อน
เมื่อเดือน พ.ค. 65 ที่ 5.9% โดยมีสำเหตุมำจำกต้นทุน
พลังงำน อำหำร และกำรก่อสร้ำงที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง ปรับลด
คำดกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ปี 65 
เป็น 3.25% และปี 66 และ 67 เป็น 1.75%

ออสเตรเลีย

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

สหราชอาณาจักร



ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อยกระดับห่วงโซ่
อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ ด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการผลิต
ร่วมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตร โดยจะเปิด
ด าเนินงานในญี่ปุ่นภายในสิ้นปี 65 และตั้งเป้าเริ่มผลิตภายในปี 68 
เพื่อสร้างอ านาจถ่วงดุลจากอุตสาหกรรมผลิตชิปของไต้หวัน 
ซึ่งศูนย์วิจัยด้านชิปแห่งใหม่ของญี่ปุ่นจะท างานร่วมกับศูนย์วิจัย 
National semiconductor Technology Center ของสหรัฐฯ

ส านักงานสถิติเกาหลีใต้ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ก .ค. 65 
เพ่ิมขึ้น 6.3% (YoY) ซึ่งสูงสุดในรอบ 24 ปี เนื่องจากราคาพลังงาน
และอาหารปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงภาวะชะงักงันของอุปทาน
ทั่วโลก ท าให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

สภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา เปิดเผยข้อมูลการลงทุนคร่ึงปีแรก
ของปี 65 มีเงินลงทุนรวม 2.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 98 โครงการ 
แบ่งเป็นเงินลงทุนในประเทศ 53.23% และจากต่างประเทศ 
46.77% โดยทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากจีนมากถึง 43.02%
ซึ่งเป็นผลส าเร็จมาจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชา

กัมพูชา

รัฐบาลลาวอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายความสัมพันธ์ทางการค้า
กับซาอุดีอาระเบียเพ่ิมเติม โดยในเบื้องต้นได้มีการพูดคุยในระดับรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาน าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิงจากซาอุดีอาระเบียมาแก้ไขปัญหา
การสูงขึ้นของราคาน้ ามันและปัญหาเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันลาวจะส่ง
สินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของซาอุดีอาระเบีย

สปป.ลาว

สิงคโปร์

รัฐบาลเมียนมา แสดงความมั่นใจว่าประเทศจะไม่ประสบภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจเหมือนกับศรีลังกา โดยระบุว่าเมียนมามี
ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ ท้ังสกุลเงินหยวน และดอลลาร์สหรัฐ 
มากเพียงพอต่อการน าเข้าสินค้า นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการงดน าเข้า
สินค้าฟุ่มเฟือย และระงับการช าระหนี้ต่างประเทศ เพื่อใช้ประคอง
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศเป็นการช่ัวคราวด้วย

เมียนมา

องค์กรมิตรภาพเวียดนาม-เกาหลีใต้ เปิดเผยว่า จากสถิติในปี 64 
เกาหลีใต้เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 8 หมื่น
ดอลลาร์สหรัฐ โดยลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ภาคการผลิต และ
สตาร์ทอัพ ซึ่งท าให้ธุรกิจของเกาหลีใต้ มีอิทธิพลต่อสัดส่วนใน
การส่งออกรวมของเวียดนามถึง 25% ทั้งนี้ การมีพื้นท่ีอยู่ใกล้กับจีน 
เป็นปัจจัยท่ีท าให้เวียดนามเป็นประเทศท่ีน่าสนใจในการลงทุน

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1 – 5 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

กระทรวงการคลัง คาดการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 65 จะขยายตัว 
3.3% (YoY) ส่วนปี 66 จะขยายตัวเพ่ิมเป็น 4.2% (YoY) เป็นผล
มาจากการบริโภคภาคเอกชนและค าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมาตรการ       
การเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนอัตราเงินเฟ้อในปี 65 
จะอยู่ที่  6.2% และจะลดลงเหลือ 2.5% ในปี 66 ตามทิศทาง
ราคาพลังงาน ทั้งนี้  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มธุรกิจเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินเศรษฐกิจไทย
ปี 65 จะขยายตัวในกรอบ 2.75 – 3.5% ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโน้มชะลอตัว การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 6 – 8% และ
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบ 5.5 – 7.0% เนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลกยัง
อยู่ในระดับสูง และการปรับขึ้นของราคาสินค้า ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยจะ
ได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และก าลังซื้อของ
ประชาชนจากมาตรการคนละครึ่งระยะที่ 5 โดยคาดว่าจะกระตุ้น
การใช้จ่ายประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท หรือราว 0.2% ของ GDP

S&P Global เปิดเผยดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต
ของมาเลเซียเดือน ก.ค. 65 เพ่ิมขึ้นเป็น 50.6 จากเดือน มิ.ย. 65
ที่ 50.4 เป็นผลจากภาคการผลิตที่เติบโตเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน 
ท่ามกลางค าสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง สะท้อนถึง
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสที่ 3/65

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) เปิดเผยอัตราเงินเฟ้ออินโดนีเซีย 
เดือน ก.ค. 65 ปรับตัวสูงขึ้น 4.94% (YoY) สูงสุดในรอบ 7 ปี 
และสู งกว่ากรอบเป้าหมายที่  2 – 4% (YoY) เป็นผลจาก
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาอาหาร ค่าไฟฟ้า และค่าเช้ือเพลิง
ภาคครัวเรือน ท าให้เกิดการเรียกร้องให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ รายงานระดับการจ้างงานของสิงคโปร์
ในไตรมาสที่ 2/65 ขยายตัว 1.9% (YoY) สูงกว่าไตรมาสที่ 1/65 ที่
ขยายตัว 1.2% (YoY) เป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายข้อจ ากัด
ด้านพรมแดน ท าให้แรงงานนอกประเทศกลับเข้ามาท างาน 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ ในภาคการก่อสร้างและภาคการผลิตที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

S&P Global เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือในภาคการผลิต
ของฟิลิปปินส์เดือน ก.ค. 65 ลดลงเหลือ 50.8 จากเดือน มิ.ย. 65 ที่ 53.8 
ตามการหดตัวของผลผลิต และค าสั่งซื้อใหม่ รวมทั้งความต้องการของ
ลูกค้าต่างประเทศที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั่วโลก 
รวมถึงความท้าทายจากเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ   
ปัญหาด้านโลจิสติกส์เนื่องจากความความแออัดของท่าเรือ



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลง ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 91.30 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 97.28 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 97.30 
USD/BBL เนื่องจากก่อนสิ นสุดสัปดาห์มีสัญญาณบ่งชี ว่ า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยูโรโซน มีแนวโน้มชะลอตัว โดยดัชนี 
PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับลดลง ขณะที่จีนและยูโรโซน
ปรับลดลงต่้ากว่าระดับ 50 จึงท้าให้ราคาน ้ามันดิบช่วงกลาง
สัปดาห์ลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี  ราคาน ้ามันดิบยังคงลดลงจาก
ปัจจัยฝั่ งอุปทานน ้ามันดิบของสหรัฐฯ ที่มีปริมาณส้ารอง
น ้ามันดิบและน ้ามันเบนซินเพิ่มขึ นกว่า 4.5 ล้านบาร์เรล และ 
0.4 ล้านบาร์เรล ตามล้าดับ ท่ามกลางผลการประชุมของ
กลุ่มโอเปกพลัสที่มีมติจะเพิ่มก้าลังการผลิตในเดือน ก.ย. 65
เพียงเล็กน้อย จ้านวน 1 แสนบาร์เรลต่อวันเท่านั น

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 8 – 12 ส.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 92.10 111.06 103.51 107.68 113.10 103.03 *97.30 101.42
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 39.52 46.18

หมายเหตุ: * ราคาวันที่ 1-5 ส.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-08-65 93.89 100.03 101.33
02-08-65 94.42 100.54 97.84
03-08-65 90.66 96.78 98.18
04-08-65 88.54 94.12 95.56
05-08-65 89.01 94.92 93.58

เฉลี่ย (1-5 ส.ค. 65) 91.30 97.28 97.30
เฉลี่ย (ส.ค. 65) 91.30 97.28 97.30

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

102.63

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

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน ้ามันดิบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเล็กนอ้ย ราคาน ้ามันดิบกลับมา
ได้รับอานิสงส์จากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ นในวันศุกร์ที่ผ่านมา และการเพิ่มปริมาณ
การผลิตเพียงจ้านวน 1 แสนบาร์เรลต่อวันในเดือน ก.ย. 65 ของ
กลุ่มโอเปกพลัส ทั งนี  ราคาน ้ามันดิบอาจเพิ่มขึ นเล็กน้อยเท่านั น
จากแรงหนุนของฝั่งอุปทานน ้ามันดิบที่ประเทศผู้ส่งออกน ้ามันดิบ
รายใหญ่เพิ่มก้าลังการผลิตอย่างช้า ๆ แต่มีแรงกดดันจากฝั่ง
อุปสงค์จากแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศผู้บริโภคน ้ามันรายใหญ่ 
และการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายของธนาคารกลางต่าง ๆ 
ทั่วโลก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นกัน

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1 – 5 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
7 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 30,295 29,864 30,170 29,865

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 8.2 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 1,834 1,736 1,774 1,843
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -0.6 2.4

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,773.97 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.4 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 30,170 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.7 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความตึงเครียดทางการเมืองของสหรัฐฯ-จีน หลังจากท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ เดินทาง
ไปเยือนไต้หวัน ถือเป็นนักการเมืองระดับสูงสุดท่ีมาเยือนไต้หวันในรอบ 25 ปี กระทบต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ-จีน 
เน่ืองจากจีนมองว่าเป็นกระท าที่ละเมิดหลักการจีนเดียว ซึ่งจีนได้ส่งสัญญาณเตือนทางวาจาและด าเนินกิจกรรมทางทหาร ด้วย
การซ้อมรบครั้งใหญ่ในบริเวณฝั่งตะวันออกของช่องแคบไต้หวัน ส่งผลให้เรือและเครื่องบินไม่สามารถเดินทางเข้าและออก
ไต้หวันได้ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นอ้างว่าขีปนาวุธจากจีนได้ไปตกในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของญี่ปุ่นเช่นกัน โดยออกมาประท้วงผ่าน
ช่องทางทางการทูต ระบุว่าเป็นปัญหาร้ายแรงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพลเรือนญี่ปุ่น ผลักดันให้เข้าถือทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย 
2) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบายคร้ังใหญ่ที่สุดในรอบ 27 ปี โดยปรับขึ้น 0.5% เป็น 1.75%
เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ และเตือนว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะชะลอตัวในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จนถึงต้นปี 2567 พร้อมกับ
คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ท่ี 13% ในเดือน ต.ค. 65 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ท าให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ให้อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ท่ามกลางการกังวลต่อ
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ราคาทองค ากลับมาเพิ่มขึ้น
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,750 – 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัย
ท่ีควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ก .ค. 65 
ของสหรัฐฯ และจีน ประมาณการผลิตภาพนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Productivity) ไตรมาส 2/65 ของสหรัฐฯ
ดัชนภีาคการผลิตอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย. 65 ของสหภาพยุโรปและอังกฤษ เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1 - 5 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ที่มา: 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 36.34 36.06 34.35
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.88 7.40

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 8 - 12 ส.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1 – 5 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากสัญญาณการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของไทย แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากภาพรวมตลาด
ที่ยังไม่เปิดรับความเสี่ยง เงินบาทมีปัจจัยหนุนด้านแข็งค่าจาก
การเริ่มเข้ามาเก็งก าไรของนักลงทุนในค่าเงินบาท หลังจากที่
มองว่าการประชุม กนง. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 ส.ค.65 จะเป็น
จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย 
รวมถึงความหวังต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากต่างชาติ 
ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติเริ่มเข้ามาเก็งก าไรมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เงินบาทยังคงมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจถดถอย ท าให้นักลงทุนยังคง
ไม่เปิดรับความเสี่ยงมากนัก ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ก็มีปัจจัยหนุน
จากภาคการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้น เปิดโอกาสให้ FED สามารถ
เร่งขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความกังวลต่อภาวะ
เศรษฐกิจจีนจากมาตรการล็อกดาวน์ 
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ 
การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายประชุม กนง. ของไทย ประเด็นทาง
การเมืองระหว่างสหรัฐฯ-จีนเกี่ยวกับไต้หวัน ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือน ก.ค. 65 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและตัวเลขเงินเฟ้อ
คาดการณ์ในมุมมองของผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือน ส.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในระดับแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ภาพรวมเงินบาทใน
สัปดาห์นี้พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็ว จนท าสถิติแข็งค่า
มากที่สุดในรอบกว่า 1 เดือนที่ 35.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนักลงทุนเริ่มกลับเข้าซ้ือเงินบาทมากขึ้น 
หลังมีมุมมองว่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะอยู่ในทิศทางฟื้นตัว 
จากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
เตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับอัตรา
เงินเฟ้อของไทยเดือน ก .ค. 65 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน 
(อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 7.61% (YoY) ชะลอลงจาก 7.66%
ในเดือน มิ.ย. 65) ท าให้ กนง . น่าจะทยอยปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่กระทบกับการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีกระแสเงินทุนเริ่มไหลเข้ามาเก็งก าไร
ในตลาดการเงินไทยมากขึ้น ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลง 
หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ส่งผลให้เกิด
ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ ในระหว่างสัปดาห์
เงินบาทเผชิญความผันผวนและอ่อนค่าลงช่วงสั้น ๆ สอดคล้องกับ
ภาพรวมของสกุลเงินในเอเชีย ท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดใน
ประเด็นทางการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐฯ หลังประธาน
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางเยือนไต้หวัน
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