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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

เยอรมนี

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า25 - 29 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ IFO รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจของเยอรมนี เดือน ก.ค. 65ลดลงสู่ระดับ 88.6 ซ่ึงต่่าที่สุด
ในรอบกว่าสองปี และต่่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ท่ี 90.2 จำกรำคำ
พลังงำนท่ีสูงและควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนก๊ำซ ท่ำให้
เศรษฐกิจเยอรมนีเสี่ยงที่จะเข้ำสู่ภำวะถดถอย ทั้งนี้หน่วยงำน
ก่ำกับด้ำนก๊ำซของเยอรมนีกล่ำวว่ำ หำกกำรส่งก๊ำซจำกรัสเซีย
ยังคงอยู่ที่ 40%ของศักยภำพทั้งหมด เยอรมนีจะต้องใช้มำตรกำร
เพิ่มเติมเพื่อให้สำมำรถส่ำรองก๊ำซได้ตำมเป้ำหมำยคือ 90% 
ของปริมำณที่เก็บได้ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรปันส่วนก๊ำซในฤดูหนำว

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน 
(MIIT) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหารของจีนในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 65 ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพทั้งด้านการผลิตและ
การค้า โดยผลผลิตสำขำเกษตรและกำรแปรรูปอำหำร เพิ่มขึ้น 
3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ กำรผลิตอำหำร 
เพิ่มขึ้น 4.1% และกำรผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม 
และชำกลั่น เพิ่มขึ้น 8.4% ในด้ำนกำรค้ำ ยอดขำยปลีกธัญพืช 
น้่ำมัน และอำหำรของจีน ในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 9.9% 
จนแตะระดับ 9.03 แสนล้ำนหยวน (รำว 4.9 ล้ำนล้ำนบำท) 
ขณะที่ยอดขำยปลีกเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 8.2% และยอดขำย
ปลีกยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น 6.7% 

จีน

สหรัฐอเมริกา

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
0.75% สู่ระดับ 2.25 - 2.50% เพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่
พุ่งสูงขึ้น ท่ำมกลำงควำมกังวลที่เพิ่มขึ้นว่ำกำรกระท่ำดังกล่ำว
จะท่ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้ำสู่ภำวะถดถอย เนื่องจำกรำยงำน
ล่ำสุดแสดงให้เห็นถึงควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ตลำด
ที่อยู่อำศัยชะลอตัว จ่ำนวนผู้ขอรับสวัสดิกำรกำรว่ำงงำน
เพิ่มขึ้น และกำรหดตัวครั้งแรกของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
นับตั้งแต่ปี 63 ทั้งนี้ อัตรำเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 
9.1% ในเดือน มิ.ย. 65 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำย 2% ของ FED
โดยได้แรงหนุนจำกรำคำน้่ำมัน อำหำร และที่พักอำศัยที่สูงขึ้น

/

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของโลกเป็น 3.2%
ในปี 65 และ 2.9% ในปี 66 จำกเดิมที่คำดกำรณ์ไว้ที่ 3.6%
ทั้งในปี 65 และ 66 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อโลกที่พุ่งขึ้น 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความขัดแย้งในยูเครน
IMF ยังปรับลดคำดกำรณ์เศรษฐกิจประเทศต่ำง ๆ เช่น สหรัฐฯ 
จะเติบโต 2.3% (ลดลง 1.4%) จำกควำมอ่อนแอของเศรษฐกิจใน
ครึ่งปีแรก ก่ำลังซื้อที่อยู่อำศัยลดลง และนโยบำยกำรเงินที่ตึงตัว 
จีนจะเติบโต 3.3% (ลดลง 1.1%) จำกกำรขยำยล็อกดำวน์และ
วิกฤตภำคอสังหำริมทรัพย์ที่รุนแรงขึ้น และอินเดียจะเติบโต 
7.4% (ลดลง 0.8%) จำกสภำวะภำยนอกประเทศที่ไม่เอื้ออ่ำนวย
และนโยบำยทำงกำรเงินที่ตึงตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ขณะที่ GDP
ของยูโรโซนในปี 65 จะขยำยตัว 2.6% (ลดลง 0.2%) และมี
แนวโน้มว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้งในยูเครนมำกขึ้น
ในปี 66 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ 
เยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน อย่ำงไรก็ดี IMF ปรับเพิ่มคำดกำรณ์
เศรษฐกิจของรัสเซีย โดยคำดว่ำจะหดตัว -6.0% ในปี 65  
(เพิ่มขึ้น 2.5%) แม้ว่ำจะถูกคว่่ำบำตรทำงเศรษฐกิจในหลำยด้ำน

https://www.reuters.com/worl
d/uk/uk-inflation-expectations-
hit-record-high-citi-2022-01-26/

ส่งออกไปโลก 149,184.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว 12.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• การส่งออกไทยเดือน มิ.ย. 65 มีมูลค่า 26,553.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัว 11.9% จากปีก่อน หำกหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน้่ำมัน 
ทองค่ำ และยุทธปัจจัย ขยำยตัว 9.0% กำรส่งออกขยำยตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 16 โดยกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร
เป็นแรงหนุนส่ำคัญที่ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของกำรส่งออกในเดือน 
มิ.ย. 65 สะท้อนควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำอำหำรของไทยป้อนสู่
ตลำดโลก และสอดรับนโยบำย “เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” ขณะที่
กำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมยังคงเติบโตตำมกำรขยำยตัวของ
ภำคกำรผลิตโลก สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อภำคกำรผลิต
โลก (Global Manufacturing PMI) ที่อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 24 ส่ำหรับด้ำนตลำดส่งออกส่ำคัญส่วนใหญ่ขยำยตัวต่อเนื่อง
ทั้งตลำดหลักอย่ำงสหรัฐฯ อำเซียน สหภำพยุโรป และตลำดรอง ได้แก่ 
เอเชียใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลำง ลำตินอเมริกำ  

• สินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ (1) สินค้ำท่ีมีมูลค่ำส่งออก
เพิ่มขึ้นตำมรำคำพลังงำนโลก (2) สินค้ำเกษตรและอำหำรที่
ควำมต้องกำรจำกทั่วโลกที่สูงขึ้น (3) สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และ
สินค้ำคงทน ตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำน และ 
(4) สินค้ำทำงกำรแพทย์

ลาตินอเมริกา
YTD +9.4%

ตะวันออกกลาง
YTD +21.5%

รัสเซีย และ CIS
YTD -34.4%

ทวีปแอฟริกา
YTD +5.1%

เอเชียใต้
YTD +35.7%

จีน
YTD +0.8%

เกาหลีใต้
YTD +17.9%

ญี่ปุ่น
YTD +1.4%

อาเซียน (9)
YTD +18.1%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD -3.2%

ทวีปอเมริกาเหนือ
YTD +20.6%

สหรัฐอเมริกา
YTD +20.5%

EU 27
YTD +5.7%

การส่งออกของไทย (ม.ค. - มิ.ย. 65)



รัฐบาลญี่ปุ่นปรับลดประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าปีงบประมาณ 65 (1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66) 
ขยายตัว 2% (เดิม 3.2%) และปีงบประมาณ 66 จะขยายตัวที่ 
1.1% จากผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ท าให้อุปสงค์
ในต่างประเทศชะลอตัว รวมทั้งมาตรการป้องกันการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีเข้มงวดของรัฐบาลจีน และเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ใน
ภาวะอ่อนแอ ส่งผลให้การส่งออกของญี่ปุ่นลดลง

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ไตรมาสที่ 2/65 ขยายตัว 2.9% (YoY) และคาดการณ์ปี 65
จะขยายตัว 2.7% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรอืนและภาครัฐบาลเพิ่มขึน้ ขณะที่การส่งออก
ลดลงจากความต้องการสินค้าเคมีภัณฑ์และเหล็กในตลาดโลก
ชะลอตัว ส่วนการน าเข้าลดลงจากราคาพลังงานและราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา รายงานการส่งออก 6 เดือนแรกในกลุ่ม
ประเทศ RCEP มมีูลค่ารวม 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10% (YoY)
โดยตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ญี่ปุ่น 1.17 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 612 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีน 542 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จอย่างมาก

กัมพูชา

ธนาคารกลางแห่งสปป.ลาว อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขระเบียบ
ทางการเงิน โดยเตรียมห้ามประชาชนทั่วไปถือครองเงินตรา
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันการอ่อนค่าของเงินกีบ นอกจากนี้ยังเตรียม
ออกพันธบัตรรัฐบาลท่ีมี อัตราดอกเบี้ยในระดับสู งเ พ่ือดูดซับ
สภาพคล่องเงินกีบ และสร้างความต้องการเงินกีบให้เพิ่มมากขึ้น

สปป.ลาว

สิงคโปร์

ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา เปิดเผยว่าการที่ธนาคารกลาง
เมียนมา ออกประกาศระงับการช าระหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนมากนัก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค เนื่องจากการซื้อขายสินค้าบริเวณชายแดน ยังสามารถ
ใช้เงินบาทและเงินจั๊ตในการท าธุรกรรมได้ ซึ่งจะท าให้ไทยได้เปรียบ
สินค้าจากคู่แข่งที่ถูกจ ากัดสกุลเงินในการท าธุรกรรม

เมียนมา

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย คงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเวียดนามที่  6.5% และอัตราเงินเฟ้อที่  3.8% สาเหตุ
ที่ไม่ปรับเพิ่มการคาดการณ์แม้ว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว เนื่องจาก
เวียดนามยังต้องเผชิญความท้าทายจากราคาน้ ามันในระดับสูง 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลก และอุปสรรคทางด้าน
ซัพพลายเชนท่ีอาจส่งผลต่อภาคการผลิตของเวียดนาม

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า25 - 29 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/65 
จะโตได้มากกว่า 3% เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะ
ขยายตัวถึง 9.9% และการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ 9.7%
ท าให้เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19 รวมทั้งเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้ทาง ธปท. จะต้องด าเนิน
นโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
ไม่สะดุด โดยสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ระบบการเงิน และเงินเฟ้อหรือเสถียรภาพด้านราคา
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
เดือน มิ.ย. 65 อยู่ท่ีระดับ 98.05 หดตัว 0.08% (YoY) และคร่ึงปีแรก
ของปี 65 ขยายตัวเฉลี่ย 0.48% โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต
เดือน มิ.ย. 65 คือ ปัญหา Supply shortage ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะ
การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อใช้ผลิตรถยนต์และสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ จากการล็อกดาวน์ของประเทศจีน ขณะที่สถานการณ์
เงินเฟ้อยังคงส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ผ่านการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ส านักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อมาเลเซีย 
เดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวสูงขึ้น 3.4% (YoY) สูงกว่าที่คาดการณ์
ไว้ที่ 3.2% เป็นผลจากราคาเนื้อไก่ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุน
วัตถุดิบ ทั้งนี้ ราคากลุ่มอาหารโดยรวมปรับตัวขึ้น 6.1% (YoY)
ค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้น 5.4% (YoY) จากราคาน้ ามันเช้ือเพลิงที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงการลงทุนอินโดนีเซีย เปิดเผยยอดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) ในไตรมาสที่ 2/65 เพ่ิมสูงขึ้น 39.7%
(YoY) มูลค่ากว่า 1.089 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจาก      
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปแร่ธาตุ รวมทั้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ าในภาคเหมืองแร่และปิโตรเคมี 

กระทรวงการค้าและอุตสาหรรมสิงคโปร์ เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อ
สิงคโปร์เดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวสูงขึ้น 4.4% (YoY) จาก 3.6%
ในช่วงเดือน พ.ค. 65 เป็นผลจากราคาด้านการบริการ ราคาอาหาร 
และราคาสินค้าอื่น ๆ  ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาไฟฟ้าและก๊าซ อัตรา
เงินเฟ้อทั้งปี 65 คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 3 - 4% และจะเพิ่มสูงสุด
ในช่วงไตรมาสที่ 3/65 ก่อนจะชะลอตัวลงในช่วงปลายปี 65

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย ปรับคาดการณ์การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ทั้งปี 65 เพ่ิมสูงขึ้นอยู่ที่ 6.5%
จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.0% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้การลงทุนและ
การบริโภคภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการชะลอตัว
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน ้ามันดิบ WTI รายสัปดาห์เฉลี่ยลดลง ขณะที่ Brent และ Dubai
ปรับเพิ่มขึ น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ย
อยู่ ท่ี 96.80 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ ท่ี 106.66 USD/BBL
และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ท่ี 103.83 USD/BBL โดยราคาเฉลี่ยของ
น ้ามันดิบ WTI ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจาก
ตลาดคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ เสี่ยงท่ีจะชะลอตัวในช่วงเวลาอันใกล้
หลังจาก GDP ไตรมาส 2/65 หดตัว และหดตัวติดต่อกันสองไตรมาส 
ขณะท่ีราคาเฉลี่ยของน ้ามันดิบ Brent ปรับเพิ่มขึ นจากตลาดคาดการณ์ว่า
อาจเกิดภาวะอุปทานตึงตัวด้านพลังงานในยุโรป เน่ืองจากรัสเซียลด
การส่งออกก๊าซธรรมชาติทางท่อ Nord Stream 1 เหลือเพียง 20%
ของก้าลังการผลิตทั งหมด จึงคาดว่ายุโรปอาจต้องหันมาพึ่งพา
การใช้น ้ามันดิบเป็นการทดแทน และราคาเฉลี่ยของน ้ามันดิบ Dubai
ได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้ในภาคขนส่งของภูมิภาคเอเชีย
ท่ียังอยู่ในระดับดี
สรุปราคาน ้ามันดิบเดือน ก.ค. 65 ราคาเฉลี่ยรายเดือนอยู่ท่ี 102.66
USD/BBL ลดลงจากเดือน มิ.ย. 65 10.7% ซ่ึงมีปัจจัยหลักมาจากตลาด
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจากอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ น
อย่างต่อเน่ือง ท้าให้ธนาคารกลางหลายประเทศจ้าเป็นต้องขึ นอัตรา
ดอกเบี ยนโยบาย ซ่ึงมีผลให้ต้นทุนการบริโภคและการท้าธุรกิจเพิ่มขึ น 
และจะส่งผลต่อเน่ืองไปยังความต้องการใช้น ้ามันท่ีลดลง

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 1 – 5 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 92.10 111.06 103.51 107.68 113.10 103.03 102.01
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 47.03

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
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
25-07-65 96.70 105.15 101.07
26-07-65 94.98 104.40 104.80
27-07-65 97.26 106.62 101.26
28-07-65 96.42 107.14 104.90
29-07-65 98.62 110.01 107.11

เฉลี่ย (25-29 ก.ค. 65) 96.80 106.66 103.83
เฉลี่ย (ก.ค. 65) 99.82 105.14 103.03

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 ้ามันดิบมีแนวโน้มผันผวน แต่อาจเริ่มเห็นสัญญาณชะลอลง 
เน่ืองจากตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศส้าคัญเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว 
อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคการผลิตจีน อย่างไรก็ดี 
ยังมีปัจจัยบวกต่อราคาน ้ามันดิบอยู่บ้าง อาทิ การอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ท้าให้เกิดการดึงดูดเข้ามาลงทุนในสัญญาน ้ามันดิบ
ล่วงหน้าเพิ่มขึ น การประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสเกี่ยวกับนโยบาย
ก้าลังการผลิตในเดือน ก.ย. 65 ซ่ึงนักวิเคราะห์ต่างประเทศคาดการณ์ว่า
กลุ่มโอเปกพลัสอาจจะยังคงก้าลังการผลิตเช่นเดิม หรืออาจจะเพิ่ม
ก้าลังการผลิตเพียงเล็กน้อยเท่านั น

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า25 – 29 กรกฎาคม 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 29,790 29,810

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.2 9.7

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 1,736 1,853
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 3.0

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,731.98 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.9
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,660 บาท คงทีจ่ากสัปดาห์ท่ีผ่านมา จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ครั้งที่ 1 ประจ าไตรมาสที่ 2 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว 0.9% หลังจากหดตัว 1.6%
ในไตรมาสแรก นับเป็นการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เป็นดัชนีชี้น าการถดถอย
เริ่มส่งสัญญาณหดตัวอย่างชัดเจน เช่น ยอดขายบ้าน และยอดค าสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานยังทรงตัวอยู่
ที่ 3.6% ซึ่งนับว่าต่ าที่สุดตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะที่เศรษฐกิจหลักอ่ืน ๆ ของโลกยังมีความเสี่ยงสูง 
เช่น เศรษฐกิจจีน และยุโรป ผลักดันการเข้าซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย 
2) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง โดยต้องการที่จะปรับลดอัตราเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่ระดับเป้าหมาย ซึ่ง FED ระบุว่า 
การทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องที่ด าเนินอยู่นี้มีความเหมาะสม และจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในการประชุม
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED เป็นการคุมเข้มการเงินที่รุนแรงที่สุด
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ล่าสุด ณ ก.ค. 65 
คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 จะชะลอตัวลงสู่ 2.9% ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อน
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,710 – 1,760 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. 65 ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ 
เดือน มิ.ย. 65 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาสที่ 2 ของออสเตรเลีย ยอดค าสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือน มิ.ย. 65 ของสหรัฐฯ สินค้าคงคลัง
น้ ามันดิบของสหรัฐฯ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของสหรัฐฯ

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า25-29 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 36.34 34.10
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 6.64

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 1 - 5 ส.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า25 – 29 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

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 36.71 36.67 36.82

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. 25 ก.ค. 26 ก.ค. 27 ก.ค.

ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในระดับอ่อนค่า
ตามภาพรวมตลาดที่ยังคงปิดรับความเสี่ยง โดยเงินบาทยังคง
มีแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย ท าให้แนวโน้มตลาดการเงินโลกยังคงอยู่ในภาวะปิดรับ
ความเสี่ยง รวมถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีนจาก
มาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในระดับ
อ่อนค่าต่อเนื่องเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ อย่างไรก็ดี เงินบาท
อาจไม่อ่อนค่าลงมากนัก หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณ
การชะลอตัวมากขึ้น และอัตราเงินเฟ้อรวมถึงคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อในระยะกลางไม่ได้เร่งตัวขึ้นไปมาก FED ก็อาจไม่เร่งขึ้น
อัตราดอกเบี้ยรุนแรง ประกอบกับการประชุม กนง. ในเดือน 
ส.ค. 65 ท่ีคาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ซ่ึงจะช่วยลด
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยไทยกับต่างประเทศ ส่งผลให้
เงินทุนต่างชาติชะลอการไหลออก
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และ
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค. 65 ของไทย ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ส าคัญ อาทิ การจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน 
ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ค. 65
ยอดค าสั่งซ้ือภาคโรงงานเดือน มิ .ย. 65 นอกจากนี้  ยังมี
การประชุมธนาคารกลางสหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในระดับอ่อนค่าใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน ตามการแข็งค่า
ของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในทิศทาง
อ่อนค่าสอดคล้องกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
โดยเฉพาะค่าเงินหยวนที่เผชิญแรงเทขาย หลังมีการประกาศ
กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ในบางเมืองเพื่อควบคุมโควิด-19
เป็นปัจจัยกดดันให้กระแสเงินทุนจากต่างชาติยังไหลออกจาก
ตลาดในภูมิภาค ซ่ึงส่งผลให้ค่าเงินบาทยังอ่อนค่าลงต่อเนื่อง 
ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ฯ ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเนื่องจาก
ความกังวลต่อภาวะวิกฤตพลังงาน หลังรัสเซียลดปริมาณ
การจัดส่งก๊าซไปยังยุโรปลง อีกทั้งเงินดอลลาร์ฯ ยังได้แรงหนุน
ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในภาวะตลาดปิดรับความเสี่ยง 
ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ที่อาจชะลอตัวลงมากและมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย
หลัง IMF ปรับลดตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2565 
และ 2566 ลงมาอยู่ที่ 3.2% และ 2.9% ตามล าดับ ประกอบกับ
แรงหนุนของนักลงทุน หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่  0.75% ต่อเนื่องเป็นครั้ งที่สอง 
ในการประชุมวันที่ 27 ก.ค. 65


	COVER - weekly briefing 25-29 ก.ค. 65
	weekly briefing 25-29 ก.ค. 65 Final

