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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรแตะระดับ
ต่่าสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น 
บริษัทวิจัยตลาด GfK รายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ของสหราชอาณาจักรเดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ระดับ -44 ลดลง
จากระดับ -41 ในเดือนก่อน โดยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ตลอดปีที่ผ่านมา จากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยราคาอาหารเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้นในอัตราสูงที่สุด
นับตั้งแต่ปี 51 ขณะท่ีราคาพลังงานเพ่ิมขึ้นมากกว่าสองเท่า 
และนักวิเคราะห์ยังคาดว่าราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นต่อไป
อีกสองเท่าภายในเดือน ม.ค. 66 ซึ่งจะท าให้ความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคแย่ลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
ที่ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

/

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

เศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาสที่ 2 เติบโตน้อยกว่าที่คาดไว้
เล็กน้อย ขณะที่การจ้างงานเพ่ิมขึ้น ส านักงานสถิติยุโรป 
(Eurostat) เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 65 
ของ 19 ประเทศที่ ใ ช้สกุลเ งินยู โรว่า เติบโต 0.6%
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเติบโต 3.9% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน น้อยกว่าที่เคยประมาณการไว้ที่ 0.7% และ 4.0% 
ตามล าดับ โดยนักเศรษฐศาสตร์ เ ช่ือว่ าการเติบโต
ในไตรมาสที่ 2 อาจเป็นการเติบโตระยะสุดท้ายก่อนเข้าสู่
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
และปัญหาห่วงโซ่อุปทานอาจมีผลกระทบรุนแรงขึ้น 
ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเป็นผลมาจาก
การเติบโตท่ีแข็งแกร่งของอิตาลีและสเปน ขณะท่ีเศรษฐกิจ
เยอรมนีอยู่ในภาวะซบเซา นอกจากนี้ Eurostat ยังระบุด้วย
ว่าการจ้างงานในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียมีแนวโน้มปรับตัว
ดีขึ้น โดยนักเศรษฐศาสตร์พิจารณาจากข้อมูลราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างทรงตัวในเดือนที่ผ่านมา 
ยกเว้นราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สินค้าโภคภัณฑ์
คิดเป็นสัดส่วน 13.2% ของตะกร้าสินค้าที่ใช้ในการค านวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) และ
คิดเป็น 33.8% ของตะกร้าสินค้าที่ใช้ในการค านวณดัชนี
ราคาขายส่ง (Wholesale Price Index : WPI) ท าให้
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อของอินเดียจะเพิ่มขึ้น
เป็น 7.0 – 7.2% ในเดือน ส.ค. 65 และยังคงอยู่ที่ประมาณ 
7% ในเดือน ก.ย. 65 ก่อนจะค่อย ๆ ลดลงต่อไป
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ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ลง 0.1% มาอยู่ที่
ระดับ 2.75% อีกทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
ลงมาอยู่ที่ระดับ 2% สวนทางกับธนาคารกลางของ
ประเทศส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น โดยการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่อง
ในระบบธนาคาร รวมถึ งกระตุ้ น เศรษฐกิจที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์และวิกฤตด้าน
อสังหาริมทรัพย์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของจีนเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว อาทิ ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ค. 65 ขยายตัว 3.8% จาก
ปีก่อนหน้า ต่ ากว่าการขยายตัว 3.9% ในเดือน มิ.ย. 65
และต่ ากว่าค่าคาดการณ์ที่ 4.6%

อินเดีย
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สินค้าคงคลังของธุรกิจสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในเดือน 
มิ.ย. 65 โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่าสินค้าคงคลัง
เดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ
เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือน พ.ค. 65 ที่ขยายตัว 1.6% 
โดยสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีกเพ่ิมขึ้น 2.0% สินค้าคงคลัง
ของผู้ค้าส่งเพิ่มขึ้น 1.8% และสินค้าคงคลังของผู้ผลิต
เพิ่มขึ้น 0.4% ทั้งนี้ การชะลอการใช้จ่ายของประชาชน
ท าให้มีสินค้าคงคลังส่วนเกินจ านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม
ร้านค้าปลีก ส่งผลให้ธุรกิจไม่ต้องการสต็อกสินค้าเพิ่มเติม 
กระทบต่อ GDP ในไตรมาสที่ 2 ที่หดตัว 0.9%

อัตราว่างงานในออสเตรเลียเดือน ก .ค. 65 แตะระดับ
ต่่าสุดในรอบ 48 ปี แม้การจ้างงานจะลดลง โดย
ส านักงานสถิติออสเตรเลียเผยว่าอัตราการว่างงานลดลง
เป็น 3.4% น้อยกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดไว้ท่ี 3.5% และเป็น
อัตราที่ต่ าที่สุดตั้งแต่ปี 17 สะท้อนถึงความตึงตัวของ
ตลาดแรงงาน ส าหรับปริมาณการจ้ างงานสุทธิ ใน
ตลาดแรงงานของเดือน ก.ค. 65 ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน 
โดยลดลง 40,900 อัตรา สวนทางกับการคาดการณ์ที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 25,000 อัตรา และเป็นการลดลง
ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีก่อน ทั้งนี้ จากปัจจัยข้างต้น
ท าให้ค่าจ้างมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับ
ผลการส ารวจที่พบว่าภาคธุรกิจก าลังประสบปัญหา
ด้านการหาแรงงานท่ีเหมาะสม และเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าจ้าง
และโบนัสเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาพนักงานเอาไว้

ออสเตรเลีย

จีน

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชา ก าหนดเป้ามูลค่าการค้าเป้าหมายกับจีนในปี 65 ให้เพ่ิมขึ้น
เป็น 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขอให้จีนช่วยสนับสนุนการส่งออก
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ล าไย และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ 
ทีม่ีความต้องการในตลาดจีนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้นักลงทุนจีน
เดินทางมาลงทุนในกัมพูชาเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการลงทุน

กัมพูชา

สปป.ลาว เร่งจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 5 ปี เพ่ือพลิกวิกฤต
เงินกีบอ่อนค่าให้เป็นโอกาส และลดปัญหาการขาดแคลนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยน าเสนอความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวที่ เกิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยน พร้อมผลักดันให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สปา และบริการที่เกี่ยวข้อง 

สปป.ลาว

สิงคโปร์

ธนาคารกลางเมียนมา ปรับลดกรอบการขึ้นลงของเงินจัตจาก 
0.5% เหลือ 0.3% ส าหรับการท าธุรกรรมทุกรูปแบบ และการโอน
เงินจากต่างประเทศ ขณะที่ทางการจะประมูลขายเงินดอลลาร์สหรัฐ
ให้กับภาคส่วนที่ส าคัญเท่านั้น ซึ่งอาจมีผลต่อผู้น าเข้าที่ต้องใช้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐในการน าเข้าสินค้า แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าผู้ค้า
ชาวไทยได้รับผลกระทบ เนื่องจากยังสามารถใช้เงินบาทแลกเปลี่ยนได้

เมียนมา

เวียดนาม ปรับลดอัตราภาษีน าเข้าน้ ามันเบนซินตามกรอบทั่วไป 
จาก 20% เหลือ 10% เพื่อกระจายแหล่งน าเข้าให้หลากหลาย 
จากเดิมที่มีการน าเข้าเฉพาะจากอาเซียนและเกาหลีใต้เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวอาจไม่ช่วยให้ราคาน้ ามันใน
ประเทศลดลงมากนัก เนื่องจากภาษีน าเข้ามีสัดส่วนต่อราคาขาย
เพียง 19-22% ซึ่งต่ ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า15 - 19 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

มาเลเซียและไทย เห็นชอบในการสร้างความร่วมมือการค้าชายแดน 
โดยเช่ือมโยงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราใน จ.สงขลา กับพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา เมืองเคดาห์ ซึ่ งจะเป็นประโยชน์
ต่อการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ทั้งด้านการผลิต แปรรูป 
และการตลาดส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมยาง

อินโดนีเซีย วางแผนส่งออกและเก็บภาษีแร่นิกเกิลในไตรมาส 3   
ปี 65 เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการส่งออก เนื่องจากความต้องการ  
ในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและ     
รถ EV ในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิต
และผู้ส่งออกนิกเกิลรายใหญ่ของโลก

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังภาวะ    
เงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้น ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจ
รอบใหม่ โดยเงินเฟ้อเป็นปัจจัยภายในประเทศจากราคาสินค้า
อาหารและพลังงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น หลังเงินเฟ้อสิงคโปร์เดือน ก.ค. 65 
เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดจาก
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ระงับการขอใบอนุญาตจัดต้ังบริษัทซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาด และเพื่อให้การส่งเสริมนวัตกรรมทาง
การเงินอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ ยกเว้นสถาบันการเงินภายใต้
การก ากับดูแลของธนาคารกลาง ยังคงสามารถยื่นขอใบอนุญาตซื้อขาย
เงินคริปโตได้ เนื่องจากมีการก ากับดูแลจากธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด

ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2/65 ขยายตัว 1.1% (YoY) 
และขยายตัว 0.5% (QoQ) เนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การระบาดโควิด-19 และการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.1% (QoQ) 
อย่างไรกต็าม เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงตามหลังประเทศเศรษฐกิจหลักอ่ืน ๆ
เพราะการบริโภคยังคงอ่อนแอ และธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงใช้
นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ 
รายงานการส่งออกรถยนต์เกาหลีใต้เดือน ก .ค. 65 ขยายตัว 
25 .3% (YoY) มูลค่า 5,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ งสูงเป็น
ประวัติการณ์ จากความต้องการรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
ขยายตัวถึง 50.6% คิดเป็นมูลค่า 1,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ 
จ านวนรถยนต์ส่งออกเดือน ก.ค. 65 รวมทั้งสิ้น 223,633 คัน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางมาตรการระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ อาทิ 1) ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ลด
การใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง 2) พิจารณาต่ออายุมาตรการ
บรรเทาภาระค่าครองชีพอันเนื่องมาจากราคาน้ ามันแพง 3) โครงการ
บริหารจัดการปุ๋ย และ 4) สนับสนุนการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
(สินเช่ือฟื้นฟู ) เพื่อรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจ 
4 ด้าน ได้แก่ 1) วิกฤตต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ 2) วิกฤต
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและการขาดแคลนวัตถุดิบด้านการเกษตร 
3) วิกฤตการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ SMEs และ 4) วิกฤต
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และมาตรการที่ต้องเร่งด าเนินการต่อเนื่อง (Follow-up Urgent
Policy) อาทิ 1) ลดต้นทุนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งโดยมุ่งเน้น
การขนส่งทางราง 2) ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในประเทศ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3) ศึกษาความคุ้มค่าในการร่วมลงทุนตั้ ง
โรงงานผลิตปุ๋ยโพแทส 4) การด าเนินการของคณะกรรมการก ากับการ
แก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย 5) เร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์ 
6) การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ และ 7) เจรจา Digital Economic
Partnership กับสิงคโปร์ เป็นต้น



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลง ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ท่ี 89.07 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ท่ี 
94.88 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ ท่ี  92.72 USD/BBL
ซ่ึ งราคาน ้ ามั นดิบมี ทั งแรงกดดันและแรงหนุนตลอดสั ปดาห์ 
โดยในช่วงต้นสัปดาห์ ราคาน ้ามันดิบได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของจีนขยายตัวน้อยกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ อีกทั ง
เศรษฐกิจจีนยั งได้รับผลกระทบจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ท้าให้
ส้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนลงอีกครั ง 
อย่างไรก็ดี ในช่วงกลางและท้ายสัปดาห์มีแรงหนุนจากสต็อก
น ้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับลดลงกว่า 7.1 ล้านบาร์เรล และ
ตัวเลขการว่างงานท่ีลดลง ท้าให้ตลาดยังคงเห็นความต้องการใช้
น ้ามันของสหรัฐฯ ท่ียังเติบโต ทั งนี  ภาพรวมราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยทั งสัปดาห์
ยังลดลง เน่ืองจากได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจจีนเป็นส้าคัญ

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 22 – 26 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 *95.13 101.15
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 36.41 45.79

หมายเหตุ: * ราคาวันที่ 1-19 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
08-08-65 90.76 96.65 94.11
09-08-65 90.50 96.31 94.15
10-08-65 91.93 97.40 94.71
11-08-65 94.34 99.60 95.81
12-08-65 92.09 98.15 98.13
15-08-65 89.45 95.10 94.45
16-08-65 86.53 92.34 91.95
17-08-65 88.11 93.65 90.29
18-08-65 90.50 96.59 92.65
19-08-65 90.77 96.72 94.24

เฉลี่ย (15 - 19 ส.ค. 65) 89.07 94.88 92.72
เฉลี่ย (ส.ค. 65) 90.77 96.59 95.13

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

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวอีกครั ง โดยราคาน ้ามันดิบ
ได้รับผลกระทบจากความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัวลงอีก
จากตัวเลขเศรษฐกิจท่ีออกมาน้อยกว่าท่ีคาดไว้ อีกทั งส้านักวิเคราะห์
เศรษฐกิจในต่างประเทศต่างปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนลงอีกครั ง 
ซ่ึงจีนเป็นผู้บริโภคน ้ามันดิบรายใหญ่ของโลก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
จึงมีผลต่อปริมาณความต้องการใช้น ้ามันดิบในภาพรวมอย่างมีนัยส้าคัญ
และส่งผลต่อราคาในตลาดโลก ส้าหรับฝั่งอุปทานน ้ามันดิบ ตลาดเริ่ม
กลับมาให้ความส้าคัญต่อการกลับมาเจรจาข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่านกับชาติมหาอ้านาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ หากทั งสองฝ่าย
สามารถบรรลุข้อตกลงได้ จะท้าให้อิหร่านสามารถส่งออกน ้ามันดิบ
ไดม้ากขึ น และจะส่งผลให้ราคาน ้ามันดิบลดลงในท้ายท่ีสุด

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 98.71 89.13

Brent 104.78 95.13

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า15 – 19 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 29,950 29,837

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.4 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 1,834 1,736 1,778 1,832
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -0.3 1.8

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,766.99 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา
ร้อยละ 1.4 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,740 บาท ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 0.7 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) สาขาแอตแลนตา คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาขยายตัว 1.8% ในไตรมาสที่ 3/65 
ซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค อีกทั้งตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น
อาทิ ดัชนภีาคการผลิตอุตสาหกรรม เดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น +0.6% (MoM) ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน เดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 
0.4% (MoM) ดัชนีการจ้างงานของ FED สาขาฟิลาเดเฟีย เดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 24.1 ดัชนีภาคการผลิต
ของ FED สาขาฟิลาเดเฟีย เดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ +6.2 จากระดับ -12.3 ในเดือนก่อนหน้า เป็นต้น
2) ภาวะเงินเฟ้อสูงในเอเชียอาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว นักเศรษฐศาสตร์จาก Morgan Stanley เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อ
ในเอเชียได้แตะระดับสูงสุดไปแล้ว โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยสูงสุดของเอเชียอยู่ที่ 5.5% และเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ
ประเทศในเอเชียก าลังอยู่ในวัฏจักรการฟื้นตัว เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานปรับตัวดีขึ้นและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่า
ราคาสินค้าจะลดลงในระยะข้างหน้า รวมถึงตลาดแรงงานเอเชียที่ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลให้เอเชียสามารถควบคุมแรง
กดดันด้านเงินเฟ้อได้ดี ท าให้นักลงทุนย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ลดการถือครองทองค าลง  
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,740 – 1,790 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัย
ที่ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รายงานนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และ EU
ยอดขายบ้านใหม่ และค าสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ EU และ UK อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ (ส.ค. 65) และ EU (ก.ค. 65) เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า15 - 19 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 35.71 34.30
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 7.81 7.26

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 22 - 26 ส.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า15 – 19 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

36.66 36.66 36.78
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35.65 35.78
35.48 35.42 35.31

35.45 35.41 35.41
35.59 35.72

19 ก.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ค. 25 ก.ค. 26 ก.ค. 27 ก.ค. 1 ส.ค. 2 ส.ค. 3 ส.ค. 4 ส.ค. 5 ส.ค. 8 ส.ค. 9 ส.ค. 10 ส.ค. 11 ส.ค. 15 ส.ค. 16 ส.ค. 17 ส.ค. 18 ส.ค. 19 ส.ค.

เงินบาทมีแนวโน้มผันผวนและอาจอ่อนค่าลงได้อีกตามภาพรวม
ตลาดที่ยังไม่เปิดรับความเส่ียงมากนัก เงินบาทยังคงมีปัจจัย
กดดันด้านอ่อนค่าจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับรายงานการประชุม 
FED ล่าสุด ได้กดดันให้ตลาดกลับมากังวลแนวโน้มการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยในอัตราสูงอีกครั้ง รวมถึงสัญญาณการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจยูโรโซนท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและวิกฤตพลังงาน 
ล้วนเป็นแรงหนุนให้เงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มการปรับดีขึ้นของเศรษฐกิจไทย จากมาตรการฟื้นฟู
การท่องเที่ยวโดยการขยายระยะเวลาการพ านักของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้เงินบาทไม่อ่อนค่าลงมากนัก
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ 
สถานการณ์สหรัฐฯ-จีน ถ้อยแถลงของประธาน FED ในงาน
สัมมนาประจ าปีของ FED ที่ Jackson Hole ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน 
ยอดท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย และตัวเลข PCE/Core
PCE Price Indices เดือน ก.ค. 65 ดัชนีความเชื่อม่ันและตัวเลข
เงินเฟ้อคาดการณ์ของผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือน ส.ค. 65 และ 
GDP ไตรมาส 2/65 (ครั้งที่ 2)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาอ่อน
ค่าลงจากสัปดาห์ก่อน เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวอ่อนค่าลง
อีกครั้ง โดยอ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่  35.72 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ หลังได้รับปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจไทย (GDP) 
ไตรมาส 2/65 ขยายตัว 2.5% (YoY) น้อยกว่าที่ตลาดคาด และ
ขยายตัวค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 
มาเลเซีย (+8.9%) และเวียดนาม (+7.7%) ซ่ึงสอดคล้องกับ
สถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติช่วงกลาง-
ปลายสัปดาห์ ประกอบกับแรงกดดันจากการอ่อนค่าของเงินหยวน 
จากการคาดการณ์ว่าสัญญาณอ่อนแอของเศรษฐกิจจีน อาจส่งผล
ต่อภาพรวมเศรษฐกิจเอเชีย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ กลับมา
มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น หลังรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) เม่ือ 26-27 ก.ค. 65 และมุมมองของเจ้าหน้าที่ FED
บ่งชี้ว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ ดัชนีภาคการผลิตภูมิภาคมิด-
แอตแลนติกเดือน ก.ค. 65 ที่อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน 
เม.ย. 65 และจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ที่ปรับตัวลงมากกว่าที่คาด
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