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ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากกังวลเร่ืองมาตรการ
ล็อกดาวน์ที่เข้มงวด ซ่ึงกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน 
โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตในปี 65 จะอยู่ที่ 4% ปรับลดจาก
คาดการณ์ครั้งก่อนที่ 5% นอกจากนี้ บริษัทด้านการเงิน 
Macquarie ช้ีว่า เศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องเติบโต
มากกว่า 7% จึงจะท าให้ตัวเลขรวมทั้งปีเติบโตมากกว่า 5%  
ซึ่งเป็นไปได้ยากหากไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญ 
ขณะท่ีธนาคารวอลล์สตรีท คาดว่าการเติบโตของจีนจะ
เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็น 2.7% ในไตรมาสที่ 3 และ 
4.7% ในไตรมาสที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานมูลค่าสูงถึง 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

จีน

/

สหรัฐอเมริกา

นางเจเนต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 
กล่าวระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ว่า สหรัฐฯ และพันธมิตร
ควรเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน (friend-shoring)
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ สหรัฐฯ 
เริ่มให้ความส าคัญกับห่วงโซ่อุปทานของประเทศ ตั้งแต่มี
การระบาดของโควิด-19 โดยในช่วงต้นปี 64 ประธานาธิบดี
ไบเดนได้ลงนามในค าสั่งให้ทบทวนห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ 
เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
นาง เยล เลนกล่ าวว่ า  การด า เนินการ เหล่ านี้ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าสหรัฐฯ จะถอนตัวจากเครือข่ายการค้าโลก 
เพียงแค่เห็นว่าการร่วมมือกับพันธมิตรจะช่วยท าให้
เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัท LG ของ
เกาหลีใต้ยืนยันท่ีจะลงทุนขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่
ลิ เ ธี ยม ไอออนมู ลค่ า  1 .7  พั นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ 
ในรัฐมิชิแกน รวมถึงโครงการอื่น ๆ เช่น โรงงานผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของฮุนไดในจอร์เจีย และ
โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของซัมซุงในเท็กซัสด้วย
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สหภาพยุโรป

ธนาคารกลางอินเดียเตรียมที่จะขายทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือปกป้องค่าเงิน
รูปีจากการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เงินรูปี
สูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่า 7% ในปี 65 และร่วงลงต่ าสุด
เป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการอ่อนค่า
ของเงินรูปี เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้ เ งินส ารองของ
ธนาคารกลางอินเดียลดลงมากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดับสูงสุดเมื่อต้นเดือน ก.ย. 64 อย่างไรก็ตาม 
เงินส ารองของอินเดียยังมีมูลค่าสูงถึง 580 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก
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ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% 
มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.25% ซึ่งเป็นการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 11 ปี เพ่ือลดอัตราเงินเฟ้อ
คาดการณ์และปรับระดับอุปสงค์ ซึ่งจะช่วยให้อัตรา
เงินเฟ้อของภูมิภาคกลับเข้าสู่เป้าหมายระยะกลางที่ 2%
โดยก่อนหน้านี้ ECB ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย
ในเดือน ก.ค. และ ก.ย. 65 เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค
ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 65
อยู่ที่  8.6% ขณะที่ ECB คาดการณ์ไว้เมื่อเดือน มิ .ย. 
ที่ผ่านมาว่า อัตราเงินเฟ้อของยุโรปในปี 65 และปี 66
จะอยู่ที่ 6.8% และ 3.5% ตามล าดับ ในแง่ของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ECB คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยุโรปจะเติบโต 
2.1% ทั้งในปี 65 และ 66

อินเดีย
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รัส เ ซียและยู เครนลงนามในข้อตกลงค ร้ังส าคัญ
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 65 โดยจะเปิดท่าเรือทะเลด า
ของยูเครนอีกคร้ัง ส าหรับการส่งออกธัญพืช เพื่อคลี่คลาย
วิกฤตอาหารโลกจากความขัดแย้งในพื้นที่ดั งกล่าว 
ซึ่งท าให้มีธัญพืชมากกว่า 20 ล้านตัน ติดค้างอยู่ในยูเครน 
ทั้ งนี้  การลงนามจัดขึ้นที่พระราชวั งโดลมาบาห์ เช
ในนครอิสตันบูลของตุรกี โดยมีประธานาธิบดีเรเซป 
ตอยยิบ เออร์ โดกัน  ผู้ น าตุ รกี  และนายอันโตนิ โอ 
กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เป็นสักขีพยาน 
นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในอิสตันบูล 
โดยมี เ จ้ าหน้ าที่ ขอ งสหประชาชาติ  ตุ ร กี  รั ส เ ซี ย 
และยูเครนเป็นผู้ดูแลตลอดระยะเวลาของข้อตกลง
ซึ่งก าหนดเอาไว้ที่ 120 วัน 

รัสเซีย

ออสเตรเลียพิจารณาค าขอในการยกเลิกแผนลงทุน
โรงงานปุ๋ ยยู เ รียมูลค่า  3 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ 
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ศิลปะหินพื้นเมืองโบราณ โดยนางทันยา พลิเบอร์เซค 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียกล่าวว่า 
จะต้องมีการพิจารณาอย่ างรอบคอบอีกครั้ ง  ทั้ งนี้ 
โรงงานปุ๋ยดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาสองปีกว่าจะแล้วเสร็จ 
และจะสามารถผลิตปุ๋ยจากก๊าซได้มากกว่า 2 ล้านตันต่อปี 
อย่างไรก็ตาม บริเวณที่ตั้งของโรงงานเป็นแหล่งศิลปะ
หินพื้นเมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นมรดกโลก

ออสเตรเลีย



กระทรวงการคลังของญี่ปุ่น รายงานการขาดดุลการค้าเดือน มิ.ย. 65 
1.38 ล้านล้านเยน (9,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากราคา
สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสินค้า
สูงขึ้น อาทิ การน าเข้าน้ ามันจากซาอุดีอาระเบีย ถ่านหินและก๊าซ
ธรรมชาติเหลวจากออสเตรเลีย ก๊าซธรรมชาติเหลวจากมาเลเซีย 
และถ่านหินจากอินโดนีเซีย ซึ่งตอกย้ าถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
จากสกุลเงินเยนท่ีอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและปัญหาเงินเฟ้อท่ัวโลก

กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ รายงาน
การส่งออกรถยนต์ในคร่ึงปี 65 มีมูลค่า 24,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ิมขึ้น 3.2% (YoY) ได้รับแรงหนุนจากความต้องการรถยนต์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมหรืออีโคคาร์ โดยมีมูลค่าส่งออก 7,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้น 42.7% (YoY) และอุปสงค์ช้ินส่วนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯ 
และอเมริกาใต้ มูลค่า 11,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.7% (YoY)

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชาเผยความส าเร็จการส่งออกข้าวคร่ึงปีแรก ปริมาณ 3.3
แสนตัน ขยายตัว 16.6% (YoY) กระจายไปยัง 51 ประเทศทั่วโลก โดยมี
ตลาดส าคัญคือจีน ขยายตัว 17.4% ขณะที่สหภาพยุโรป ขยายตัว 47.0%
ทั้งนี้ การส่งออกข้าวได้อานิสงส์จากความตกลง RCEP ที่ช่วยลดภาษีน าเข้า 
และดึงดูดทุนต่างชาติเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตข้าวมากขึ้น

กัมพูชา

ธนาคารโลก ระบุลาวเผชิญวิกฤตหนี้ 5.1 แสนล้านบาท คิดเป็น 88%
ของจีดีพี ส่งผลให้ลาวมีความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดช าระหนี้ เบื้องต้นพบว่า
ครึ่งหนึ่งเป็นหนี้เงินกู้จากจีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยธนาคารโลก
คาดว่าเศรษฐกิจลาวปี 65 จะเติบโตเพียง 3.8% ซึ่งไม่พอต่อการช าระหนี้ 
ขณะที่รัฐบาลลาวก าลังเตรียมปฏิรูประบบภาษีเพื่อรับมือปัญหาดังกล่าว

สปป.ลาว

สิงคโปร์

คณะกรรมการก ากับอัตราแลกเปลี่ยนเมียนมา ประกาศควบคุมการใช้
เงินตราต่างประเทศบริเวณชายแดน โดยให้ใช้เฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในการซื้อ-ขายข้าว ถั่ว ข้าวโพด และพืชผลที่รับประทานได้ เพื่อให้ราคา
ส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวคงที่ และสอดคล้องกับราคาค่าขนส่งทางทะเล
นอกจากนี้ รายได้จากการค้าชายแดนต้องฝากธนาคารตามอัตราอ้างอิง
คงที่ 1,850 จั๊ตต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ฝ่าฝืนจะถูกขึ้นบัญชีห้ามซื้อขาย

เมียนมา

ผลส ารวจนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม ระบุราคาที่ดินอุตสาหกรรม 
ปี 66-68 มีแนวโน้มสูงขึ้นเฉลี่ย 5-10% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ 
การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อรองรับการลงทุนของต่างชาติ 
และการขยายตัวของภาคการผลิตในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว โดยพื้นท่ี
ที่คาดว่าจะมีราคาต่อตารางเมตรเพิ่มสูงขึ้น คือ ฮานอย และโฮจิมินห์
ซึ่งคาดว่าจะท าให้ต้นทุนอุตสาหกรรมของเวียดนามเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 - 22 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมขึ้นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน
อยู่ที่ 86.3 สูงขึ้นจากเดือน พ.ค. 65 ที่ระดับ 84.3 และคาดการณ์ว่า
ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะอยู่ท่ีระดับ 97.5 เนื่องจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้   
อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัว แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาต้นทุน     
การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดการคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยปี 65 อยู่ที่ 2.9% (เดิม 3%) และปี 66 อยู่ที่ 4.2% 
(เดิม 4.5%) เนื่องจากราคาพลังงานและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
และต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว ที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวของการส่งออก รวมทั้งก าลังซื้อภาค
ครัวเรือนลดลง ทั้งนี้ ADB คาดว่าอัตราเงินเฟ้อปี 65 จะปรับตัวสูงขึ้น 6.3% 
(เดิม 3.3%) และปี 66 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.7% (เดิม 2.2%) เนื่องจาก
ราคาพลังงานปรบัตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในวงกว้าง

กระทรวงการคลังมาเลเซีย เปิดเผย สภาพเศรษฐกิจของมาเลเซีย    
ยังมีเสถียรภาพและไม่เสี่ยงที่จะล้มละลาย แต่ต้องคุมเข้มสถานะ
ทางการเงินของประเทศอย่างรอบคอบ เนื่องจากมาเลเซียก าลังเผชิญ     
ปัญหางบประมาณตึงตัว จากความพยายามในการสกัดเงินเฟ้อ โดยเฉพาะ  
การใช้งบประมาณในการอุดหนุนพลังงานเช้ือเพลิงและแก๊สหุงต้ม 

อินโดนีเซียยกเลิกภาษีส่งออกส าหรับผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มจนถึง 
31 ส.ค. 65 เพ่ือกระตุ้นการส่งออกและระบายสินค้า เนื่องจากผู้ผลิต
น้ ามันปาล์มก าลังประสบปัญหาสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็น
ผลมาจากมาตรการห้ามสง่ออกท่ีผ่านมา ท าให้เกิดแรงกดดันด้าน
ราคาที่ลดลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบหนึ่งปี

องค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์ เปิดเผย ยอดส่งออกสินค้าไม่รวม
น้ ามัน (NODX) เดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 9% (YoY) ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 19 โดยเมื่อเทียบรายปีพบว่าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว 4.1% (YoY) และการส่งออกน้ ามัน เดือน มิ.ย. 65 
ขยายตัว 66.2% (YoY) 

กระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์ เปิดเผย เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์
ยังคงแข็งแกร่ง สามารถรองรับผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย
ที่เข้มงวดของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 
0.75% เป็น 3.25% เพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เนื่องจาก
การเติบโตของเศรษฐกิจยังคงได้รบัปัจจยัสนับสนุนจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด-19 และการปฏิรูปโครงสร้าง 



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 100.03 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ย
อยู่ท่ี 105.52 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ท่ี 103.16 USD/BBL
โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยกลับมาเพิ่มขึ น เนื่องจากในช่วงต้น
สัปดาห์ตลาดกังวลว่า รัสเซียอาจหยุดส่งก๊าซผ่านท่อ Nord 
Stream 1 ไปยังยุโรปหลังวันที่ 21 ก.ค. 65 ซึ่งอาจท้าให้ยุโรป
ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตพลังงาน จนผลักดันให้ราคาพลังงาน 
รวมถึงราคาน ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ น อย่างไรก็ดี ราคาน ้ามันดิบ
ส่งสัญญาณลดลงอีกครั งในช่วงท้ายสัปดาห์ เมื่อตลาดกลับมา
ใหค้วามส้าคัญต่อความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
หลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขึ นอัตราดอกเบี ย
ในรอบ 11 ปี ในอัตราร้อยละ 0.5 เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ 
ขณะเดียวกัน ราคาน ้ามันดิบยังปรับลดลงต่อเนื่องหลังจากรัสเซีย
กลับมาเปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 จึงลดแรงกดดันที่จะ
เกิดภาวะพลังงานตึงตัวในยุโรป

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 25 – 29 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 *102.78 101.98
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 40.79 46.99

หมายเหตุ: *ราคาวันที่ 1-22 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
18-07-65 102.60 106.27 102.42
19-07-65 104.22 107.35 104.67
20-07-65 102.26 106.92 104.27
21-07-65 96.35 103.86 101.86
22-07-65 94.70 103.20 102.59

เฉลี่ย (18-22 ก.ค. 65) 100.03 105.52 103.16
เฉลี่ย (ก.ค. 65) 100.76 104.67 102.78

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

ราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้มทรงตัว ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี 
มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว หลังจากช่วงท้ายสัปดาห์ก่อนหน้า S&P
Global ได้ประกาศตัวเลขดัชนี Composite PMI ในด้านผลผลิต
ของสหรัฐฯ ของเดือน ก.ค. 65 แบบเบื องต้น (Flash US PMI 
Composite Output Index) อยู่ต่้ากว่าระดับ 50 โดยลดลงจาก
ผลผลิตของทั งภาคการผลิตและภาคบริการ ขณะเดียวกัน 
ราคาน ้ามันดิบยังมีแรงกดดันจากด้านอุปทานน ้ามันดิบ เมื่อลิเบีย
สามารถเพิ่มก้าลังการผลิตน ้ามันดิบอยู่ที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
ซึ่งเป็นระดับปกติก่อนการเกิดความขัดแย้งภายในประเทศ
จนท้าให้การผลิตน ้ามันได้รับผลกระทบ

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 – 22 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
6 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 29,831 29,816

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.3 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 1,738 1,854
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.8 3.0

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,716.69 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.2%
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,660 บาท คงทีจ่ากสัปดาห์ท่ีผ่านมา จากปัจจัยส าคัญทางเศรษฐกิจ ดังนี้
1) การคาดการณ์ของนักลงทุนต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สะท้อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลของสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพ่ิมขึ้นกว่า 3.1% นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีก 0.75 – 1.0% สู่ระดับ 1.50 – 1.75% ในการประชุมครั้งถัดไป (วันที่ 26 – 27 ก.ค.) ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดัน
ต่อการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ท าให้นักลงทุนลดการถือครองทองค าลง เนื่องจากไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย 
ท าให้ราคาทองค าลดต่ าลงกว่า 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ ในรอบสัปดาห์  
2) อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์ราคาทองค าได้รับแรงหนุนจาก การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
0.5% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.25% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 11 ปี ท าให้ค่าเงินยูโร
แข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความเปราะบาง โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้น ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5 ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุดในรอบ 26 เดือน 
เนื่องจากการชะลอตัวของการจ้างงานและค าสั่งซื้อใหม่ ขณะที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงเกิดภาวะ inverted yield curve
ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ในช่วง
ปลายสัปดาห์ หนุนให้ราคาทองค าในวันศุกร์สูงขึ้นกว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐ 
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,690– 1,740 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่
ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ดัชนี GDP ไตรมาสที่ 2 ของเกาหลีใต้ ยอดขายบ้านใหม่
และดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ และการแถลงข่าวของคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) 
ของสหรัฐฯ ดัชนี PMI และอัตราการว่างงาน เดือน มิ.ย. ของยุโรป เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 - 22 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 36.27 34.09
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.21 6.60

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 25 - 29 ก.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า18 – 22 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

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 36.60 36.66 36.66 36.78 36.84

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. 18 ก.ค. 19 ก.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ค.

ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในระดับอ่อนค่าและ
ผันผวนต่อเน่ือง ตามภาวะตลาดการเงินที่ยังคงมีทิศทางปิดรับ
ความเสี่ยง โดยเงินบาทมีโอกาสที่จะผันผวนมากขึ้นจาก
ทิศทางการเก็งก าไรของนักลงทุนเกี่ยวกับผลการประชุมธนาคาร 
FED ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 - 27 ก.ค. 65 ซ่ึงนักลงทุนส่วนใหญ่
คาดว่า FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับค่อนข้างสูงต่อเนื่องที่ 
0.75% ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจโลก ยังคงเป็นปัจจัยหนุนการแข็งค่าของ
เงินดอลลาร์ฯ และกดดันตลาดการเงินให้ปิดรับความเสี่ยง 
ขณะที่เงินบาทยังคงถูกกดดันจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่มี
แนวโน้มไหลออกสอดคล้องกับตลาดการเงินฝั่งเอเชีย ท่ามกลาง
ท่าทีของธนาคารกลางที่ยังคงระมัดระวังการขึ้นดอกเบี้ย
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FED (26 - 27 
ก.ค.) ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลกของ IMF ทิศทาง
เงินทุนต่างชาติ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ไทยเดือน มิ.ย. 65 ของ ธปท. ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ
อาทิ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย 
ยอดสั่ ง ซ้ือสินค้าคงทน ดัชนีราคา PCE/Core PCE Price 
Index เดือน มิ.ย. 65 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค. 65
รวมถึง GDP 2Q/65 ของสหรัฐฯ ยุโรป และเกาหลีใต้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในระดับอ่อนค่าลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน ตามทิศทาง
การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทยังคงท าสถิติ
อ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 15 ปี 9 เดือน (นับตั้งแต่ ต.ค. 49) 
ที่ 36.67 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางทิศทางที่แข็งค่าของ
ค่าเงินดอลลาร์ฯ ซ่ึงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และ
ความต้องการถือครองเงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
จากความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของหลาย
ประเทศทั่วโลก ประกอบกับภาพรวมของสกุลเงินในเอเชียเผชิญ
แรงกดดันจากความเสี่ยงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ท่ามกลางส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยกับประเทศเศรษฐกิจหลัก
ที่มากขึ้น อีกทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ในจีน 
ส่งผลให้ เงินทุนในภูมิภาคออก กดดันให้ เงินสกุลต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ในช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทลดช่วงอ่อนค่าลงบางส่วนจาก
แรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย หลังนักลงทุนเชื่อว่า การประชุม
ในเดือน ก.ค. นี้ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% 
จากเดิมที่คาดการณ์ว่า จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 1.00%
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