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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

รัสเซีย

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า8 - 12 สิงหาคม 2565

การค้าระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยมูลค่าการน าเข้าของสหรัฐฯ จากรัสเซีย ในเดือน 
มิ.ย. 65 อยู่ที่  661 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ าที่สุดในรอบ 
18 ปี และต่ ากว่ามูลค่าการน าเข้าเฉลี่ยต่อเดือนในปี 64 
(2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกือบ 5 เท่า สินค้าที่สหรัฐฯ 
น าเข้าจากรัสเซียลดลงอย่างมาก เช่น เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
โลหะกลุ่มแพลทินัม และปุ๋ย โดยการน าเข้าเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ในเดือน มิ.ย. 65 ลดลงเหลือน้อยกว่า 3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จากเกือบ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน 
พ.ค. 65 ส่วนการน าเข้าโลหะกลุ่มแพลทินัม (รวมถึง
แพลเลเดียม) ลดลงมาอยู่ที่ 76.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 258.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน พ .ค. 65 และ
การน าเข้าปุ๋ยลดลงมาอยู่ที่ 88.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 
135.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน พ.ค. 65 นอกจากนี้ 
มูลค่าการส่งออกจากสหรัฐฯ ไปยังรัสเซียยังต่ าที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ระดับ 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยว่า การส่งออก
รถยนต์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 65 (ม.ค. – มิ.ย.) แตะระดับ 
1.22 ล้านคัน เพ่ิมขึ้น 47.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นของจีนและการเริ่มต้น
การผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) อีกทั้งรถยนต์ที่ผลิตจากจีน
ได้รับความนิยมมากขึ้น เห็นได้จากยอดส่งออกถึง 2.01 
ล้านคัน ในปี 64 โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปี 63 ท าให้
จีนกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
รองจากญี่ปุ่น (3.82 ล้านคัน) และเยอรมนี (2.3 ล้านคัน) 
ทั้งนี้ NEV เป็นไฮไลต์ของการส่งออกรถยนต์ของจีน โดย
ยอดขายในช่วงครึ่งแรกของปี 65 แตะระดับ 2.02 แสนคัน 
เพิ่มขึ้น 130% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อิหร่าน

กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้าของอิหร่าน 
เปิดเผยว่า อิหร่านได้สั่งซ้ือสินค้าน าเขา้โดยใชส้กลุเงินดิจิทลั 
(Cryptocurrency) เป็นครั้งแรก มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ท าให้อิหร่านสามารถท าการค้าผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล
โดยไม่ต้องผ่านระบบการเงินโลกที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็น
สกุลเงินหลัก และท าให้สามารถค้าขายกับประเทศอื่น ๆ ที่
ถูกจ ากัดด้วยมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ เช่น รัสเซีย 
นอกจากนี้ ภายในสิ้นเดือน ก.ย. 65 อิหร่านจะมีการใช้
สกุลเงินดิจิทัลอย่างกว้างขวางในท าการค้ากับประเทศต่าง ๆ

จีน

สหรัฐอเมริกา

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ 8.5% ซ่ึง
ยังอยู่ในระดับสูง แต่ชะลอลงจากอัตราเงินเฟ้อในเดือน 
มิ.ย. 65 ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี ที่ 9.1% โดยมีสาเหตุจาก
ราคาพลังงานที่ลดลง โดยราคาน้ ามันลดลงเหลือกว่า 4 ดอลลาร์
สหรัฐต่อแกลลอนในเดือน ก.ค. 65 หลังจากที่พุ่งสูงถึง 
5 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในกลางเดือน มิ.ย. 65 และ
ราคาสินค้าอื่น เช่น ทองแดง ข้าวสาลี และข้าวโพด ก็ลดลง
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน อย่างไรก็ตาม 
ราคาพลังงานและอาหารยังคงผันผวนและสามารถเพิ่มขึ้น
ได้ในอนาคต ขณะที่ราคาสินค้าและบริการที่จ าเป็นอื่น ๆ 
ยังคงเพิ่มขึ้น เช่น ราคาหมวดที่อยู่อาศัยและบริการสุขภาพ

เยอรมนี

สถาบันวิจัยการจ้างงาน (IAB) เปิดเผยผลการคาดการณ์ว่า 
เยอรมนีจะสูญเสียมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจมากกว่า 260 
พันล้านยูโร (265 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 73 
เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนและราคาพลังงานที่เพ่ิมสูง 
โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะลดลง 
1.7% ในปี 66 การจ้างงานจะลดลงประมาณ 240,000 ต าแหน่ง 
และคาดว่าการจ้างงานจะอยู่ที่ระดับดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปี 69
โดยคาดว่าสาขาที่พัก อาหารและการท่องเที่ยวซึ่งอ่อนแอจาก
การแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 จะได้รับผลกระทบมากที่สุด 
เนื่องจากก าลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลง และสาขาอ่ืนท่ีมี
แนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบ คือ อุตสาหกรรมเคมีและ
การผลิตโลหะ เนื่องจากต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานเป็นอย่างมาก

/

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ผู้ประสานงานชั่วคราวของสหประชาชาติ (UN) ประจ า
ศูนย์ประสานงานร่วมส าหรับโครงการข้อริเร่ิมทะเลด า 
(The Black Sea Initiative) เปิดเผยว่า เรือจ านวน 12 ล า
ที่บรรทุกธัญพืชและอาหารกว่า 3.7 แสนตัน ได้รับอนุมัติ
ให้ออกจากท่าเรือยูเครนภายใต้โครงการดังกล่าว และ
กล่าวว่า ข้อตกลงด้านการส่งออกธัญพืชของยูเครนเริ่มต้น
ได้ดีมาก และคาดว่าจะมีการยื่นค าขอขนส่งเพิ่มขึ้นอีกมาก 
รวมทั้งยังมีหลายสิ่งที่ต้องจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนิน
โครงการจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหาร 
และสร้างเสถียรภาพให้ตลาดอาหารโลกได้อย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ รัสเซียและยูเครนได้ลงนามในข้อตกลงกับตุรกีและ UN
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 ซึ่งท าให้ยูเครนสามารถส่งออกอาหาร
และปุ๋ยผ่านทางท่าเรือส าคัญ 3 แห่งของยูเครนในทะเลด าได้ 



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา เปิดเผยสถิติการส่งออกข้าว 7 เดือนแรกปี 65 
มีปริมาณสูงถึง 3.5 แสนตัน ขยายตัว 13% (YoY) ท ารายได้รวม 
218 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.9 พันล้านบาท) โดยมีจีนเป็น
ผู้น ำเข้ำรำยใหญ่สุดด้วยสัดส่วน 48.3% ตำมด้วยสหภำพยุโรป 
และตลำดอื่น ๆ อีก 56 ตลำดทั่วโลก

กัมพูชา

ส านักงานสถิติสปป.ลาว เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือน ก .ค. 65 
ขยายตัว 25.6% (YoY) โดยมีสำเหตุส ำคัญจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของรำคำพลังงำน รำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค และผลจำกค่ำเงินกีบที่
อ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ รำคำน้ ำมันท่ีเพิ่มขึ้นยังส่งผลให้
ต้นทุนในกำรขนส่งและสื่อสำรเพิ่มขึ้น 53.2% (YoY)

สปป.ลาว

สิงคโปร์

ธนาคารกลางเมียนมา ออกประกาศให้ผู้ส่งออกต้องแปลงรายได้
ที่ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินจั๊ต 65% ของรายได้ 
หำกฝ่ำฝืนมีควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อสงวนเงินดอลลำร์ฯ ไว้บริหำรอัตรำแลกเปลี่ยน 
นอกจำกนี้ ยังปรับค่ำเงินจำกเดิมที่ตรึงไว้ที่ 1,850 จั๊ตต่อดอลลำร์
สหรัฐ เป็น 2,100 จั๊ตต่อดอลลำร์สหรัฐ เพื่อรักษำเสถียรภำพค่ำเงิน

เมียนมา

เวียดนามเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าน  าตาลทรายไทย 
ในอัตรา 47.64% มีผลตั งแต่ 9 ส.ค. 65 ถึง 15 มิ.ย. 69 หลังพบ
กำรน ำเข้ำน้ ำตำลทรำยไทยผ่ำน 5 ประเทศ ได้แก่ ลำว กัมพูชำ 
เมียนมำ อินโดนีเซีย และมำเลเซีย ซึ่งท ำให้เกษตรกรชำวสวนอ้อย
เวียดนำมตกงำนรำว 3,300 คน และครัวเรือนภำคเกษตร 93,225
ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจำกปัญหำดังกล่ำว

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า8 - 12 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

ส านักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย เปิดเผยอัตราการว่างงาน
ของประเทศเดือน มิ.ย. 65 อยู่ท่ี 3.8% (YoY) ลดลงจากเดือน 
พ.ค. 65 ที่ 3.9% (YoY) ต่ ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 53 ซึ่งเป็นช่วง
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทั้งนี้ จ ำนวนคนว่ำงงำนลดลง 18% (YoY) 
จำกภำวะเศรษฐกิจท่ีก ำลังฟ้ืนตัวได้ดี

ส านักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/65 ปรับตัวสูงขึ น 5.44% (YoY)
เป็นผลมำจำกกำรส่งออกเพิ่มสูงขึ้น 20% อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรกลำง
อินโดนีเซียคำดว่ำ GDP ปี 65 จะขยำยตัวต่ ำกว่ำ 4.9% (ค่ำกลำงของ
กรอบเป้ำหมำยที่ 4.5% - 5.3%) จำกควำมไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจ

ส านักงานสถิติแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. 65 
ขยายตัว 14.8% (YoY) ลดลงจำกเดือน ก.ค. 65 ที่ขยำยตัว 17.8%
(YoY) ท้ังนี้ นับเป็นกำรขยำยตัวในอัตรำท่ีลดลงมำกท่ีสุดในรอบ 11 เดือน 
เป็นผลมำจำกยอดขำยสินค้ำในห้ำงที่ชะลอตัว ในสินค้ำหมวดเสื้อผ้ำ 
เครื่องแต่งกำย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนำคม ในขณะที่
ยอดขำยอำหำร เครื่องดื่ม และน้ ำมันเพิ่มสูงขึ้น

ส านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/65 ขยายตัว 7.4% (YoY) ลดลง
จากไตรมาส 1/65 ที่มีการขยายตัว 8.2% ต่ าว่าที่คาดการณ์ เป็นผล
จำกอัตรำเงินเฟ้อในเดือน ก.ค. 65 ท่ีสูงถึง 6.4% สูงสุดในรอบ 4 ปี  
ท ำให้กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนหดตัวลง อยู่ที่ 2.7% (YoY) และ
คำดกำรณ์เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 65 จะชะลอตัวลงอีก

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ พิเศษ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ “เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)”
ให้เป็นโครงกำรน ำร่องด้ำนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและไม่ใช่ภำษี
และก ำหนดให้พื้นที่เมืองกำรบินภำคตะวันออกเป็นเขตประกอบกำรค้ำเสรี
ที่จะพัฒนำให้กลำยเป็นสนำมบินระดับโลก และเป็นศูนย์กลำงกำรบิน
และโลจิสติกส์ของภูมิภำคอำเซียน โดยกำรปรับปรุงกฎหมำยและสิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำปลอดภำษี ร้ำนอำหำร โรงแรม
ระดับ 5 ดำว และกำรจัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำรรองรับ 24 ช่ัวโมง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบาย 
0.25% ต่อปี เป็น 0.75% ต่อปี เนื่องจำกเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น คำดว่ำจะกลับเข้ำสู่ระดับก่อนกำรระบำด
ของไวรัสโควิด-19 ได้ภำยในสิ้นปีนี้ และจะขยำยตัวต่อเนื่อง
ในระยะต่อไปจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เพิ่มขึ้น กำรผ่อน
คลำยนโยบำยกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ กำรบริโภคภำคเอกชน
มีแนวโน้มฟื้นตัวจำกตลำดแรงงำน และรำยได้ครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ 
รายงานการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 19,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.7% (YoY)
ลดลงครั้งแรกในรอบ 26 เดือน โดยลดลงในสินค้ำชิปควำมจ ำ จอแสดงผล 
และอุปกรณ์พกพำ ขณะที่ ชิประบบและเซมิคอนดัก เตอร์ 
กำรส่งออกยังคงขยำยตัว ถึงมูลค่ำ 13,220 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ญี่ปุ่นขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย. 65 มูลค่า 132,400 
ล้านเยน (980 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) เนื่องจำกรำคำพลังงำนและ
วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ท ำให้ต้นทุนกำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้น โดยมี
มูลค่ำกำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้น 49.0% (YoY) ขณะที่กำรส่งออก
ขยำยตัวไม่มำกนัก เนื่องจำกมีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตไป
ต่ำงประเทศ ทั้งนี้ รำยได้ส่วนใหญ่ของประเทศมำจำกกำร
ลงทุนโดยตรงในต่ำงประเทศ



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 91.92 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ท่ี 97.62 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ท่ี 95.38 USD/BBL
โดยราคาน ้ามันดิบผันผวนตลอดทั งสัปดาห์ แต่ภาพรวมราคาเฉลี่ยยัง
ปรับเพิ่มขึ น ซ่ึงได้รับอานิสงส์จากรายงานปริมาณน้าเข้าน ้ามันดิบของจีน
ในเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ น ขณะเดียวกันกระทรวงปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติของอินเดียได้รายงานปริมาณน้าเข้าน ้ามันดิบจาก
รัสเซียเพิ่มขึ นเช่นกัน สะท้อนความต้องการใช้น ้ามันท่ีเพิ่มขึ นของ
ผู้บริโภครายใหญ่ในเอเชีย นอกจากนี ราคาน ้ามันดิบยังได้รับแรงหนุน
จากปริมาณสต็อกน ้ามันเบนซินของสหรัฐฯ (สิ นสุด ณ วันท่ี 5 ส.ค. 65)
ลดลง 4.9 ล้านบาร์เรล สะท้อนถึงการบริโภคน ้ามันในสหรัฐฯ ท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ นในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 15 – 19 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 *96.34 101.30
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.14 46.01

หมายเหตุ: * ราคาวันที่ 1-12 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

เฉลี่ย (8-12 ส.ค. 65) 91.92 97.62 95.38

เฉลี่ย (ส.ค. 65) 91.61 97.45 96.34

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

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยมีแนวโน้มผันผวน การเคลื่อนไหวของราคา
น ้ามันดิบมีแรงขับเคลื่อนจากฝั่งอุปทานน ้ามันดิบเป็นหลัก และคาดว่า
จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบตามแรงหนุนและแรงกดดัน โดยมีแรงกดดันจาก
สถานการณ์ท่อขนส่งน ้ามันดิบของสหรัฐฯ บริเวณอ่าวเม็กซิโกกลับมา
ท้างานได้อีกครั งหลังเกิดความเสียหาย จึงท้าให้คาดว่าสหรัฐฯ จะมี
ปริมาณน ้ามันดิบเพิ่มขึ น ขณะท่ีมีแรงหนุนจากรัสเซียท่ีสามารถส่ง
ก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปผ่านท่อส่ง Nord Stream ได้เพียงร้อยละ 20 ของ
ก้าลังการผลิตปกติ ซ่ึงจะมีส่วนผลักดันให้ทั งราคาก๊าซฯ และพลังงานอื่น  ๆ
เช่น น ้ามันดิบ เพิ่มขึ น เน่ืองจากจะเกิดความต้องการในฐานะสินค้า
ทดแทน ทั งนี  มีอีกปัจจัยท่ีตลาดก้าลังติดตามอย่างใกล้ชิดท่ีจะส่งผล
ต่อราคาน ้ามันดิบอย่างมีนัยส้าคัญในกรณีท่ีบริษัท Saudi Aramco ได้
ประกาศพร้อมท่ีจะเพิ่มก้าลังการผลิตสู่ระดับสูงสุดท่ี 12 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน หากรัฐบาลซาอุฯ ประสงค์ท่ีจะให้ขยายก้าลังการผลิต

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า8 – 12 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 30,055 29,850

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.8 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 1,783 1,845
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -0.0 2.5

หน่วย: บาท

ราคาทองค ามีความผันผวน โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,792.63 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.1 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,940 บาท ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 0.8 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-ไต้หวัน-สหรัฐฯ โดยที่จีนได้ขยายระยะเวลาการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะ
ไต้หวันออกไปอีก ซึ่งเรือรบของจีนยังคงประจ าการอยู่นอกชายฝั่งทั้งตะวันตกและตะวันออกของไต้หวัน เพ่ือตอบโต้กรณีที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางไปเยือนไต้หวัน ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันระบุว่า จีนใช้การซ้อมรบเป็น
ข้ออ้างในการรุกรานไต้หวัน พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกส่งเสริมการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบนช่องแคบไต้หวัน
2) สหรัฐฯ ทบทวนการเก็บภาษีจากจีนอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวัน ก่อนหน้านี้รัฐบาล
สหรัฐฯ ได้พยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการด้านภาษีกับสินค้าน าเข้าจากจีน เพ่ือลดปัญหาเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้น แต่จาก
สถานการณ์ปัจจุบันจะต้องทบทวนนโยบายใหม่อีกครั้งว่าจะยกเลิกหรือบังคับใช้มาตรการทางภาษีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมกับจีน 
3) ราคาทองค าในประเทศลดลงเล็กน้อย ตามการแข็งค่าของค่าเงินบาท หลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 ส.ค. มีมติ 6:1 ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 0.50% เป็น 0.75% รวมทั้ง 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวชัดเจนขึ้นและจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้
4) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,770 – 1,820 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัย
ที่ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ดัชนี GDP ไตรมาสที่ 2/65 (เบื้องต้น) ของประเทศญี่ปุ่น 
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 65 ของจีน รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย และ
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ก.ค. 65 และอัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักร รายงานใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า8 - 12 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 35.81 34.32
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.12 7.30

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 15 - 19 ส.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า8 – 12 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย และเงินดอลลาร์ฯ ที่มีทิศทางอ่อนค่าลง เงินบาท
มีปัจจัยหนุนด้านแข็งค่าจากมุมมองของนักลงทุนต่อแนวโน้ม
การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
แนวโน้มขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ด้วยแรงหนุน
ส าคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้กระแส
เงินทุนจากต่างชาติเริ่มไหลเข้ามาเก็งก าไรในตลาดการเงินไทย
มากขึ้น ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เริ่มมีแนวโน้มอ่อนค่าลง หลังอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ทยอยปรับลดลง ท าให้ตลาดคลายความกังวล
บางส่วนต่อการเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินของ FED อย่างไรก็ตาม 
เงินบาทยังคงมีแรงกดดันภายใต้แนวโน้มการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์ในจีน
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่  ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/65 
ของไทย ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ผลส ารวจภาคการผลิตของ 
FED สาขานิวยอร์กและสาขาฟิลาเดลเฟียเดือน ส.ค. 65 ข้อมูล
การเริ่มสร้างบ้าน การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก 
ยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ค. 65 และรายงานการประชุม 
FED เม่ือ 26-27 ก.ค. 65 รวมถึง GDP ไตรมาส 2/65 ของญี่ปุ่น
และยูโรโซน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในระดับแข็งค่าขึ้นต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาททยอย
แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจนท าสถิติแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์
ท่ี 35.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับสถานะซ้ือสุทธิหุ้น
และพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ตอบรับมุมมองเชิงบวก
ต่อภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 
มาอยู่ที่ระดับ 0.75% โดยระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณ
การฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น คาดว่าจะกลับมาอยู่ในระดับปกติ
เทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปี 
2565 และแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงจะเริ่มทยอย
ลดลง หลังจากปัจจัยด้านอุปทานคลี่คลาย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ 
ปรับตัวอ่อนค่าลง หลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน 
ก.ค. 65 อยู่ที่  8.5% (YoY) ชะลอตัวลงจากเดือน มิ .ย. 65
ที่ 9.1% (YoY) และต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 
8.7% (YoY) ซ่ึงสนับสนุนมุมมองว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ 
น่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว ท าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 
อาจไม่จ าเป็นที่จะต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมากเท่ากับ
ช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองเงินดอลลาร์ฯ 
ลงบางส่วน และเริ่มที่จะกลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
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