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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า12 – 16 กันยายน 2565
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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน 
เพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในยูเครน
และไต้หวัน ระหว่างการประชุมที่อุซเบกิสถาน โดยการหารือ
ครอบคลุมทั้งประเด็นทวิภาคีและนานาชาติ สะท้อน
ความไว้วางใจระดับสูงระหว่าง 2 ประเทศ ท่ามกลาง
ความสนใจของชาติตะวันตก ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่าง
จีนและรัสเซียสูงถึง 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 64
ขณะที่ช่วง 7 เดือนแรกของปีน้ี มูลค่าการค้าอยู่ที่ประมาณ 
9.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจีนเป็นผู้ซื้อน้้ามัน
รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลัก
ของรัสเซีย นอกจากนี้ รัสเซียยังต้องการขยายการส่งออกก๊าซ
ไปยังจีน โดยการสร้างท่อส่งก๊าซใหม่เพื่อชดเชยการส่งออก
ก๊าซไปยังยุโรปท่ีลดลง เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครน 

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

อัตราเงินเฟ้อสหราชอาณาจักร เดือน ส.ค. 65 ลดลง
เป็นคร้ังแรกในรอบเกือบ 1 ปี โดยลดลงมาอยู่ที่ 9.9% 
จาก 10.1% เมื่อเดือนก่อนซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี 
เป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ลดลง 6.8% จากเดือนก่อน 
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้ออาจ
กลับมาแตะระดับ 11% ในเดือน ต.ค. 65 เมื่อเริ่มใช้
มาตรการเพดานภาษีพลังงานส้าหรับครัวเรือน และ
อัตราเงินเฟ้ออาจลดลงได้ช้าเนื่องจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ การประชุมของธนาคารกลาง
สหราชอาณาจักรเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอีก 0.5 – 0.75% ถูกเลื่อนจากก้าหนดเดิมในวันที่ 
15 ก.ย. 65 ออกไป 1 สัปดาห์ จากการเสด็จสวรรคตของ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สหราชอาณาจักร

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

ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ เดือน ส.ค. 65 ลดลงต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 2 โดยลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า เป็นผลจาก
ราคาสินค้าท่ีลดลง 1.2% ตามราคาน้้ามันเช้ือเพลิง ขณะท่ี
ราคาอาหารไมเ่ปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้ผลติ
ไม่รวมอาหารและพลังงานขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
ที่ 0.2% สะท้อนถึงความผ่อนคลายของห่วงโซ่อุปทานโลก 
และการใช้ จ่ ายส้ าหรั บภาคบริ การที่ เพิ่ มขึ้ น ทั้ งนี้ 
นักเศรษฐศาสตร์เช่ือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีแนวโน้มจะ
อ่อนตัวลงบ้างตามดัชนีราคาผู้ผลิต แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อ
เดือน ส.ค. 65 จะยังขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.1% จากเดือนก่อน 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าเช่าบ้าน และราคายานยนต์ใหม่

สหรัฐอเมริกา

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

การส่งออกข้าวของอินเดียในปีนี้มีแนวโน้มลดลง 25% 
จากการใช้มาตรการจ ากัดการส่งออก โดยอินเดียสั่งห้าม
ส่งออกข้าวขาวหัก และก้าหนดอัตราภาษีส่งออกไว้ท่ี 20%
ส้าหรับการส่งออกข้าวขาวเกรดอ่ืนเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน 
เพื่อเพ่ิมอุปทานภายในประเทศ หลังฝนมีปริมาณน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ปริมาณการเพาะปลูกลดลง ประธาน
สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดียประเมินว่า มาตรการดังกล่าว 
จะท้าให้การส่งออกข้าวของอินเดียในปีนี้ลดลงอย่างน้อย 
5 ล้านตัน เหลือ 16.2 ล้านตัน จากเดิมที่การส่งออกข้าว
ของอินเดียมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่  21.2
ล้านตัน ในปีงบประมาณ 64/65 เนื่องจากราคาข้าว
อินเดียต่้ากว่าราคาของผู้ส่งออกรายใหญ่อื่น ๆ

อินเดีย

บาร์เคลย์ ธนาคารใหญ่ของสหราชอาณาจักร ประเมินว่า
เศรษฐกิจจะเติบโตน้อยลงพร้อม ๆ กันทั่วโลก โดยอ้างถึง
วิกฤตพลังงานที่ทวีความรุนแรงในยุโรป การล็อกดาวน์
อย่างต่อเนื่องในจีน และการด้าเนินนโยบายทางการเงิน
แบบตึงตัวทั่วโลก อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งท้าให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
รุนแรงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง ขณะที่เศรษฐกิจ
ยังคงค่อย ๆ ฟื้นตัวจากการระบาด จึงท้าให้การเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงเป็น 2.2% ในปี 66 จาก 
2.8% ในปีนี้ พร้อมคาดว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลักของโลกจะหดตัวในไตรมาสท่ี 4 ของปีนี้ และ
จะไม่เติบโตในปีหน้า และคาดว่าเศรษฐกิจยุโรปจะถดถอย
ในช่วงครึ่งแรกของปี 66 ขณะที่เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัว
เล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ แต่ยังคงต่้ากว่าเป้าหมายที่ 
5.5% นอกจากน้ีบาร์เคลย์ยังปรับลดคาดการณ์การเติบโต
ของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ปี 66 เหลือ 4.5% 

/

นายหลี่ จ้านซู ประธานคณะกรรมการประจ้าสภาประชาชน
แห่งชาติจีน ให้ความเห็นภายหลังการพบปะกับเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล ว่า จีนและเกาหลีใต้
ควรร่วมมือกันด้านเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานให้
มากขึ้ น  โดยนายหลี่ กล่ าวระหว่ า งการแถลง ข่ าว
ร่วมกับนายคิม จิน-พโย โฆษกรัฐสภาของเกาหลีใต้ว่า 
จีนสนับสนุนให้ สองประ เทศกระชับความ ร่ วมมื อ
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเร่งการเจรจาข้อตกลง
การค้า เสรี  ระยะที่  2 และส่งเสริมความร่วมมือกัน
ในอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพ่ือให้การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานราบรื่นและเกิดการพัฒนาสูงสุด นอกจากนี้ 
ทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องกันในการจัดการประเด็น
ละ เอี ยดอ่ อนภาย ใต้ เ จ ตนารมณ์ ขอ งการ เค ารพ
ผลประโยชน์หลักของกันและกัน 

จีน



ส ำนักงำนคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น รำยงำนกำรสั่งซื้อเครื่องจักร
เดือน ก.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 5.3% (MoM) (ไม่รวมเครื่องจักรส ำหรับ
อุตสำหกรรมต่อเรือและสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ) โดยเป็นกำรสั่งซื้อจำก
ภำคบริกำร เพิ่มขึ้น 15.1% โดยเฉพำะธุรกิจกำรขนส่งและไปรษณีย์ 
ขณะที่กำรสั่งซื้อจำกภำคกำรผลิต ปรับตัวลดลง 5.4% (MoM)
ทั้งนี้ กำรใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นของภำคธุรกิจอำจช่วยชดเชยผลกระทบ
จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและกำรอ่อนค่ำของเงินเยน

กระทรวงกำรค้ำ อุตสำหกรรม และพลังงำนของเกำหลีใต้ 
รำยงำนมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงวันที่ 1-10 ก.ย. 65 โดยกำรส่งออก
มีมูลค่ำ 16,250 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ลดลง 16.6% (YoY) ขณะที่
กำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 18,690 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ลดลง 10.9% (YoY)
ท ำให้ขำดดุลกำรค้ำ มูลค่ำ 2,440 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เนื่องจำก
มีกำรน ำเข้ำพลังงำนสูงถึง 6,110 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.7%

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

คณะกรรมกำรอำหำรและยำของไทยแถลงยืนยันว่ำ กระทรวงพำณิชย์
กั มพูชำ ได้ยกเลิ กค ำสั่ งห้ ำมน ำเข้ ำแป้ ง ฝุ่ นจำกไทยแล้ ว 
หลังก่อนหน้ำนี้กัมพูชำมีค ำสั่งเรียกเก็บสินค้ำจำกช้ันวำง โดยไทย
ส่งตัวอย่ำงไปวิเครำะห์ที่ห้องทดลองในออสเตรเลีย และไม่พบ
กำรปนเปื้อนแร่ใยหินหรือสำรประกอบอื่นที่เป็นอันตรำยตำมที่กล่ำวอ้ำง  

กัมพูชา

ส ำนักงำนสถิติสปป.ลำว เปิดเผยอัตรำเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 65 พุ่งสูงขึ้น
แตะระดับ 30.01% (YoY) สูงสุดในรอบสองทศวรรษ และสูงสุด
ในอำเซียน จำกรำคำอำหำรและพลังงำนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังมีแนวโน้มที่รำคำ
อำหำรจะสูงขึ้นต่อเนื่องเพรำะผลผลิตเสียหำยจำกอุทกภัย ขณะที่สินค้ำอื่น
ที่พ่ึงพำกำรน ำเข้ำและมรีำคำสูงขึ้น ได้แก่ เครื่องจักร ปุ๋ย และอำหำรสัตว์ 

สปป.ลาว

สิงคโปร์

เมียนมำเชิญชวนนักลงทุนต่ำงชำติในที่ประชุม Eastern Economic 
Forum-2022 (EEF) คร้ังท่ี 7 ซ่ึงจัดขึ้นที่รัสเซีย มำลงทุนในกิจกำร
พลังงำน ชูจุดขำยจำกกำรมีแหล่งน้ ำมันที่ค้นพบแล้ว 51 แห่ง และก๊ำซ
ธรรมชำติ 8 แห่ง ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ผลิตในเชิงพำณิชย์ได้ นอกจำกนี้
ยังได้เสนอให้มำลงทุนในอุตสำหกรรมเหมืองแร่ทองแดง เหล็ก และดีบุก 
ซึ่งเมียนมำตั้งเป้ำให้เป็นสินค้ำส่งออกสู่ตลำดโลกต่อไปในอนำคต

เมียนมา

เวียดนำมเตรียมเชื่อมต่อเส้นทำงรถไฟไปรัสเซียเพ่ือกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงกัน โดยเส้นทำงเริ่มต้นจำกเวียดนำมไปยังวลำดิวอสต็อกและ
สิ้นสุดที่มอสโก ตู้สินค้ำถูกออกแบบให้ใช้กลไกกำรรักษำควำมปลอดภัย
แบบดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถติดตำมสินค้ำแบบเรียลไทม์ และ
สำมำรถน ำมำใช้กับพิธีกำรทำงศุลกำกรเพื่อน ำสินค้ำออกได้ ซึ่งนับเป็น
กำรยกระดับกำรค้ำของทั้ง 2 ประเทศให้มีควำมใกล้ชิดกันมำกข้ึน

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า12 – 16 กันยายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

อิน โดนีเซีย ก ำ ลังพิจ ำ รณำซื ้อน้ ำม ันจ ำกรัส เซีย  เพื ่อ
บรรเทำแรงกดดันที่ เพิ่มสูงขึ้นจำกต้นทุนพลังงำนที่ เพิ่มขึ้น
โดยอินโดนีเซียได้รับข้อเสนอจำกรัสเซียในรำคำที่ลดลง 
30% ทั ้งนี ้บ ริษัทน้ ำ มันของรัฐอยู ่ร ะหว่ำ งกำรประ เมิน
ควำมเสี่ยงในกำรซื้อน้ ำมันจำกรัสเซีย

คณะกรรมกำรน้ ำมันปำล์มของมำเลเซีย เปิดเผยสต็อก
น้ ำมันปำล์มเดือน ส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 18.16% (MoM) โดยมี
กำรผลิตน้ ำมันปำล์มดิบเพิ่มขึ้น 9.67% ขณะที่กำรส่งออกน้ ำมัน
ปำล์มลดลง 1.94% ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. – ส.ค. 65 มีกำรส่งออก
น้ ำมันปำล์มปริมำณ 9.81 ล้ำนตัน 

ส ำนักงำนสถิติสิงคโปร์ รำยงำนยอดค้ำปลีกเดือน ก.ค. 65
มีมูลค่ำ 3,900 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 13.7% (YoY) 
ขณะที่ยอดค้ำปลีกไม่รวมยำนยนต์เพิ่มขึ้น 18.1% ซึ่งส่วนใหญ่
ขยำยตัวในอุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำยและรองเท้ำ อำหำรและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งนำฬิกำและเครื่องประดับ ขณะที่ยอดค้ำปลีก
ออนไลน์มีสัดส่วน 12.7%

ส ำนั กงำนสถิ ติ ฟิ ลิ ปปิ นส์  เปิ ดเผยอั ตรำกำร ว่ ำงงำน
เดือน ก.ค. 65 ลดลงเหลือ 5.2% (MoM) โดยมีประชำกร
ว่ำงงำนประมำณ 2.6 ล้ำนคน ต่ ำกว่ำเดือน มิ .ย. 65 ประมำณ 
400,000 คน ถือเป็นระดับต่ ำสุดในปีนี้ ปัจจุบันยอดผู้ติดเช้ือ
โควิด-19 รำยวันในฟิลิปปินส์ลดลง มำตรกำรต่ำง ๆ ผ่อนปรนมำกขึ้น 
ท ำให้ธุรกิจกลับมำด ำเนินกำรอีกครั้งและท ำให้มีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น

คณะรัฐมนตรี อนุมัติขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ 
1 ต.ค. 65 จ ำแนกเป็น 9 อัตรำ โดยพื้นที่ EEC ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต 
และระยอง ขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงสูงสุดอยู่ที่ 354 บำทต่อวัน ขณะที่ 
ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส น่ำน และอุดรธำนี ขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงต่ ำสุด 
อยู่ที่ 328 บำทต่อวัน ทั้งนี้กำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำจะไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรือ
มีผลท ำให้รำคำสินค้ำและอัตรำเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผล
กระทบต่อภำวะกำรครองชีพของประชำชนโดยทั่วไป
สหพันธ์อุตสำหกรรมกระดำษและเยื่อกระดำษอำเซียน คำดว่ำ
แนวโน้มของอุตสำหกรรมกระดำษและเยื่อกระดำษของโลก 
มีแนวโน้มขยำยตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภำค โดยเฉพำะ
อเมริกำเหนือ และเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ผู้ผลิตในยุโรปก ำลังประสบ
ปัญหำวัตถุดิบเยื่อกระดำษขำดแคลนและมีรำคำสูงจำกควำม
ขัดแย้งระหว่ำงรัสเซีย-ยูเครน ท ำให้มีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบจำกเอเชีย
เพิ่มขึ้น ท ำให้อุตสำหกรรมกระดำษและเยื่อกระดำษของอำเซียน
จะมีควำมส ำคัญมำกข้ึนในภูมิภำคและระดับโลก



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ปรับเพ่ิมขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคา
น ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 86.76 USD/BBL เบรนท์
(Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 92.69 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่
92.68 USD/BBL ซึ่งราคายังคงผันผวน แต่ภาพรวมปรับเพิ่มขึ นจาก
ราคาเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากตลาดกลับมาให้ความส้าคัญ
ต่อปริมาณน ้ามันดิบที่คาดว่าจะตึงตัวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากความต้องการใช้น ้ามันดิบที่จะเพิ่มขึ นในฐานะ
สินค้าทดแทนก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ามันดิบได้รับแรงกดดันหลังสหรัฐฯ 
ประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ 8.3
สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งท้าให้ตลาดคาดการณ์ว่า 
มีแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ นอัตราดอกเบี ย
นโยบายอีกครั ง และจะส่งผลกระทบต่อการบริ โภคของ
ภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชนในระยะข้างหน้า 
ซึ่งมีผลส้าคัญต่อความต้องการใช้น ้ามันดิบด้วยเช่นกัน

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 19 – 23 ก.ย. 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 96.35 *92.68 100.35
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 27.38 44.63

หมายเหตุ: * ราคาวันที่ 1-16 ก.ย. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai

01-09-65 86.61 92.36 93.80

02-09-65 86.87 93.02 94.56

05-09-65 86.87 95.74 95.19

06-09-65 86.88 92.83 95.10

07-09-65 81.94 88.00 92.06

08-09-65 83.54 89.15 87.80

09-09-65 86.79 92.84 90.25

12-09-65 87.78 94.00 92.24

13-09-65 87.31 93.17 94.29

14-09-65 88.48 94.10 92.59

15-09-65 85.10 90.84 93.45

16-09-65 85.11 91.35 90.81

เฉลี่ย (12 – 16 ก.ย. 65) 86.76 92.69 92.68

เฉลี่ย (ก.ย. 65) 86.11 92.28 92.68

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

101.69

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มผันผวน ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี จะยังคงมี
ทิศทางผันผวนจากทั งปัจจัยเศรษฐกิจและปัจจยัการเมืองระหว่าง
ประเทศ เข้ามามีส่วนท้าให้เกิดความไม่แน่นอนของราคา โดยมี
แรงกดดันจากแนวโน้มที่ FED อาจจะปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบาย
และจะส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่มีแรงหนุน
จากปริมาณน ้ามันดิบท่ีคาดว่าจะตึงตัว เนื่องจากใกล้ถึงก้าหนดที่
ชาติตะวันตกจะงดการน้าเข้าพลังงานจากรัสเซีย ขณะเดียวกัน 
รัสเซียจะหยุดส่งออกพลังงานหากชาติตะวันตกจ้ากัดราคาน้าเข้า
นอกจากนี  ยังมีแรงหนุนเสริมส้าคัญจากข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่านท่ียงัไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงได้ และปริมาณน ้ามันสา้รอง
เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ปรับลดลงสู่ระดับต่้าสุดในรอบเกือบ 38 ปี
นับตั งแต่เดือน ต.ค. 2527

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 98.07 90.91

Brent 104.21 96.91

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า12 – 16 กันยายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
8 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 29,867 29,508 29,791

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.2 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 1,834 1,736 1,766 1,703 1,827
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -4.2 2.5

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,697.78 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
0.6% ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,420 บาท ลดลง 0.5% จากสัปดาห์ท่ีผ่านมา จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) นักลงทุนกังวลต่อการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่ระดับ 0.75 – 1.0%
เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 3.7% สูงสุดตั้งแต่ปี 50 และอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี อยู่เหนือระดับ 3.8% หลังตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ส.ค. 65อยู่ที่ 8.3% (YoY) 
และ 0.1% (MoM) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ สะท้อนว่าภาวะเงินเฟ้อยังไม่ผ่อนคลายลง ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่า FED 
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงระดับ 0.75 – 1.0% ในการประชุมวันที่ 20 – 21 ก.ย. นี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ 
อาจจะสูงถึง 3.25 – 3.50% กดดันราคาทองค าที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
2) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ตามการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED และการอ่อนค่าของเงินเยน เงินฟรังก์สวิส 
และดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักในตะกร้าเงินที่ใช้วัดความเคลื่อนไหวของดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ บางรายการยังปรับตัวดีขึ้น อาทิ ดัชนียอดค้าปลีก เดือน ส .ค. +0.3%(MoM) จ านวนผู้ขอรับ
สวัสดิการครั้งแรกรายสัปดาห์ อยู่ที่ 213,000 คน ต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กของ 
NFIB เดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ 91.8 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เป็นต้น
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,670 – 1,720 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม 
อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แถลงการณ์นโยบายการเงินของ FED ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางสหราชอาณาจักร และ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น รายงานจ านวนใบอนุญาตก่อสร้าง และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ เป็นต้น 

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า12 - 16 กันยายน 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 35.88 36.61 34.58
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.33 10.83 8.12

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 19 – 23 ก.ย. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า12 – 16 กันยายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

35.72
35.94

36.23 36.16
35.89 35.90

36.42 36.43 36.50
36.70 36.80 36.75

36.46
36.75

36.45
36.31 36.43

36.29

36.69 36.71
37.01

19 ส.ค. 22 ส.ค. 23 ส.ค. 24 ส.ค. 25 ส.ค. 26 ส.ค. 29 ส.ค. 30 ส.ค. 31 ส.ค. 1 ก.ย. 2 ก.ย. 5 ก.ย. 6 ก.ย. 7 ก.ย. 8 ก.ย. 9 ก.ย. 12 ก.ย. 13 ก.ย. 14 ก.ย. 15 ก.ย. 16 ก.ย.

เงินบาทยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง ตามความไม่แน่นอน
ของตลาดการเงินโลก และการคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนนโยบายของสหรัฐฯ การคาดการณ์ของ
นักลงทุนว่า FED อาจมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในการประชุมกลางสัปดาห์นี้ หรือมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย
ต่อเนื่ องนานกว่ าที่ เคยประเมินไว้  เพื่ อควบคุ มเงิน เฟ้ อ
ท่ียังอยู่ในระดับสูง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้กระแสเงินทุนจาก
ต่างชาติไหลออกจากภูมิภาคอันเนื่องมาจากส่วนต่างของ
อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันความเสี่ยงการชะลอตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์วิกฤตพลังงานในยุโรป ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ภาพรวมตลาดยังอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยง ส่งผล
ให้เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแนวโน้มแข็งค่า และกดดันให้เงินบาท
เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางอ่อนค่า
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FED (20 – 21 
ก.ย. 65) และตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของ FED
กระแสเงินทุนจากต่างชาติ และทิศทางค่าเงินหยวน ตัวเลข
เศรษฐกิ จสหรั ฐฯ ที่ ส าคัญ  อาทิ  ดั ชนี ตลาดที่ อ ยู่ อาศั ย
เดือน ก.ย. 65 ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้านมือสอง
เดือน ส.ค. 65 รวมถึงผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางญี่ปุ่น และอังกฤษ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหว
อ่อนค่าลงแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 16 ปี โดย
เงินบาททยอยปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่องจนแตะระดับอ่อนค่า
ที่สุดในรอบกว่า 16 ปี (นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 49) ที่ 37.01 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางการอ่อนค่าของเงินสกุล
อื่น ๆ ในภูมิภาค ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการอ่อนค่าของเงินหยวน
ที่อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี (นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 63) 
ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นโดยมีปัจจัยหนุนจากกระแส
การคาดการณ์การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) หลังอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 65 
อยู่ที่ 8.3% (YoY) ซ่ึงสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ท าให้นักลงทุน
บางส่วนมองว่า FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงถึง 
1.0% ในการประชุมวันที่ 20 – 21 ก.ย. 65 อีกทั้งความกังวล
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหลังธนาคารโลกเตือนว่าเศรษฐกิจโลก
อาจเผชิญกับภาวะถดถอยในปี 66 เนื่องมาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย
พร้อมกันทั่ ว โลกมากที่ สุดในรอบ 50 ปี  เป็นปัจจัยหนุน
ให้นักลงทุนยังคงมีความต้องการถือเงินดอลลาร์ ฯ ในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้การลดลงของราคาทองค า
ในตลาดโลก กระตุ้นการเร่งน าเข้าของผู้ค้าทองในรูปเงิน
ดอลลาร์ฯ ก็มีส่วนกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงมากขึ้น


	COVER - weekly briefing 12-16 ก.ย. 65
	Weekly Briefing 12-16 ก.ย. 65 final
	weekly briefing ตปท. 12-16 ก.ย. 65 final.pdf (p.1)
	Weekly Briefing นปท. 12-16 ก.ย. 65 final.pdf (p.2)
	crude oil price weekly 12 - 16 ก.ย. 65 final.pdf (p.3)
	GOLD price weekly 12-16 ก.ย. 65 final.pdf (p.4)
	exchange rate  weekly 12-16 Sep22 final.pdf (p.5)


