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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ผู้น ำ 27 ประเทศของสหภำพยุโรป หำรือในกำรประชุม
สุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์ เพื่อพยำยำมลดรำคำพลังงำน 
ที่ผลั กดันอัตราเ งินเฟ้อและเพิ่ มโอกาสของการ เกิ ด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในภูมิภาค โดยทั้ง 27 ประเทศ
ตกลงท่ีจะเพ่ิมปริมาณก๊าซคงคลังและเรียกเก็บภาษีจาก
บริ ษั ทพลั งงานเพื่ อ ช่ วยเหลื อผู้ บริ โภค นอกจากนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปยังมีแนวคิดในการก าหนดราคามาตรฐาน
ส าหรับก๊ าซธรรมชาติ เหลวและการร่ วมกันซื้ อก๊ าซ
ตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปในประเด็น
ดังกล่าว แม้ว่าจะใช้เวลาหารือกันนานหลายช่ัวโมง สะท้อน
ถึงความตึงเครียดเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานของยุโรปที่เพิ่มขึ้น

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

คำดว่ำปริมำณกำรผลิตน  ำตำลของอินเดียในปีกำรผลิต
ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 จะเพ่ิมขึ นอีก 2%
เมื่อเทียบกับปีกำรผลิตก่อน ปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ผลิต
น้ าตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ส่งออกรายใหญ่เป็น
อันดับ 2 รองจากบราซิล และตามข้อมูลของ Indian
Sugar Mills Association (ISMA) อินเดียผลิตน้ าตาลได้ 
35.8 ล้านตันในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะผลิตได้ 36.5
ล้ านตันในปีการผลิตนี้  โดยสต็อกน้ าตาลส่ วนเกิน 
ณ เริ่มต้นฤดูกาลอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านตัน และ
การบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 27.5 
ล้านตัน ท าให้สามารถส่งออกน้ าตาลได้ประมาณ 9 ล้านตัน

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

สหรัฐอเมริกา

https://www.reuters.com/worl
d/uk/uk-inflation-expectations-
hit-record-high-citi-2022-01-26/
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กระทรวงอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศจีนจัด
ประชุมฉุกเฉินกับบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลำยครั ง
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพ่ือประเมินควำมเสียหำยจำก
มำตรกำรของสหรัฐฯ หลังสหรัฐฯ ผ่านมาตรการควบคุม
การส่งออกที่มุ่งชะลอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การทหารของจีน รวมถึงข้อจ ากัดในการจ าหน่ายเซมิคอนดักเตอร์
ขั้นสูงและเครื่องมืออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบเป็น
วงกว้าง เป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ของจีนช้าลง ทั้งนี้ ในการประชุมพรรค
คอมมิวนิสต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 65 ประธานาธิบดี 
สี จิ้นผิง กล่าวว่าจีนจะชนะในการต่อสู้ทางเทคโนโลยี 
ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าจีนพร้อมที่พัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีของตน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
เพื่อตอบโต้แรงกดดันของสหรัฐฯ 

ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ นมำกกว่ำ
ที่คำดในเดือน ก.ย. 65 โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าคงทน
และสินค้าไม่คงทน บ่งช้ีถึงภาคการผลิตที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
ท่ามกลางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.4%
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่า
ผลผลิตจะเพ่ิมเพียง 0.2% และเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง
จากการเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ส.ค. 65 ทั้งนี้ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
4.7% นอกจากน้ี การใช้ก าลังการผลิตเดือน ก.ย. 65 อยู่ที่
ระดับ 80.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 80.1% ในเดือนก่อน 
บ่งช้ีการใช้ทรัพยากรของผู้ผลิตที่มากขึ้น

ธนำคำรกลำงออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ นอัตรำดอกเบี ย
อีก 0.25% เป็นการปรับขึ้นติดต่อกันครั้งที่ 6 และท าให้
อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.6% สูงที่สุดในรอบ 9 ปี ทั้งนี้ ในการ
ประชุมเมื่อวันท่ี 4 ต.ค. 65 RBA พิจารณา 2 ทางเลือก 
ระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับครั้งก่อนที่ 0.5%
หรื อปรั บขึ้ นน้อยกว่ าครั้ งก่ อนด้ วยอัต รา  0 . 25%
อย่างไรก็ตาม RBA เห็นควรชะลออัตราการขึ้นดอกเบี้ย
ไว้ที่ 0.25% เพื่อประเมินผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย
อย่างมีนัยส าคัญในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มเศรษฐกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการประเมินแบบรอบด้าน 
โดยค านึงถึ งแนวโน้มการหดตัวของตลาดโลกและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วย 

ออสเตรเลีย

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ของยุโรปในเดือน ก.ย. 65
เพ่ิมขึ นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากลดลงติดต่อกัน 
13 เดือน โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในสหภาพยุโรป 
สหราชอาณาจักร และ European Free Trade Association
(EFTA) เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะใน 
สหภาพยุโรปมีอัตราการขยายตัวถึง 9.6% ทั้งนี้ ตลาดส าคัญ
ของสหภาพยุโรปที่มีการจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้น ได้แก่ 
สเปน อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส 

อินเดีย

จ ำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิกำรกำรว่ำงงำนของสหรัฐฯ ลดลง
อย่ำงไม่คำดคิดในสัปดำห์ที่แล้ว (สิ นสุดวันที่ 15 ต.ค. 65) 
เหลือ 214,000 ราย บ่งช้ีว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัว แม้ว่า
ความต้องการแรงงานจะชะลอลง ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับลดตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการฯ 
ของสัปดาห์ก่อนหน้าท่ีเคยรายงานลง 2,000 ราย ท้ังนี้ 
ต าแหน่งงานว่าง ณ 31 ส.ค. 65 ลดลง 1.1 ล้านต าแหน่ง 
ซึ่ งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้ งแต่ เดือน เม .ย. 63
จนเหลือ 10.1 ล้านต าแหน่ง 

จีน



กระทรวงการคลังญี่ปุ่น ประกาศพร้อมด าเนินการเข้าแทรกแซงค่าเงิน 
หากเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว โดยเงินเยนอ่อนค่าที่สุดในรอบ 32 ปี 
นอกจากนี้ ได้ตรวจพบการเก็งก าไรค่าเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เงินเยนอ่อนค่ามากขึ้น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมตอบโต้การกระท าดังกล่าว 
ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุรายละเอียดของมาตรการแทรกแซงทีจ่ะน ามาใช้ 
โดยคาดว่าเงินเยนจะยังอ่อนค่าต่อไปหลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 65 
สูงกว่าการคาดการณ์ และอาจน ามาซึ่งการขึ้นปรับดอกเบี้ยอีกครั้ง

ภาคธุรกิจเกาหลีใต้ประสบภาวะต้นทุนค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น จากราคา
พลังงาน และเงินวอนอ่อนค่า ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงสุดในรอบ 40 ปี 
ซึ่งจะท าให้ต้นทุนอุตสาหกรรมสูงกว่าคู่แข่งจากญี่ปุ่น และท าให้สินค้า
เกาหลีใต้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ผลส ารวจพบว่า ค่าไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 17.3% (MoM)
โดยผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ คือ กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชาบรรลุข้อตกลงกับไทยในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณ
ช่องสายตะกูของไทย และช่องจุ๊บโกกีของกัมพูชา ซึ่งจุดผ่อนปรน
การค้าดังกล่าวเคยถูกระงับการเข้า-ออก ตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 เนื่องจาก
การระบาดของโควิด-19 โดยในระยะแรกจะเปิดสัปดาห์ละ 5 วัน 
ตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. 

กัมพูชา

การค้าระหว่างประเทศของลาวเดือน ก.ย. 65 การส่งออกมีมูลค่า    
456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การน าเข้ามีมูลค่า 689 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ส่งผลให้ลาวขาดดุลการค้า 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการขาดดุล
จากการน าเข้าสินค้าพลังงาน เครื่องจักร และยานพาหนะเป็นหลัก 
โดยแหล่งน าเข้าส าคัญ 3 อันดับแรก คือ จีน เวียดนาม และไทย

สปป.ลาว

สิงคโปร์

โตโยต้ากลับมาเปิดโรงงานผลิตรถในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
ของเมียนมาอีกคร้ังในรอบ 19 เดือน หลังจากเคยถอนการลงทุนไป
ในช่วงเกิดรัฐประหาร เนื่องจากถูกกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน
กดดัน ทั้งนี้ ผู้บริหารให้เหตุผลว่า การกลับไปเปิดโรงงานอีกครั้ง จะช่วย
สนับสนุนการจ้างงานแก่ชาวเมียนมา โดยโรงงานดังกล่าวจะเน้นการผลิต
รถกระบะ ซึ่งในเบื้องต้นมีก าลังการผลิตในข้ันแรก 1-2 คันต่อวัน

เมียนมา

รัฐบาลเวียดนามแถลงความส าเร็จจากการขยายการส่งออกไปยัง
กลุ่มประเทศ CPTPP ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 65 โดยการส่งออกไปยงั
กลุ่ม CPTPP มีอัตราขยายตัวสูงถึง 38.7% (YoY) ส่งผลให้เวียดนาม
เกินดุลการค้ากับกลุ่ม CPTPP 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับประเทศ
ที่มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสูง ได้แก่ แคนาดา ขยายตัว 
32.0% และเม็กซิโก ขยายตัว 9.2% เป็นต้น

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความส าเร็จในการเชิญชวนนักลงทุนสิงคโปร์
เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ EEC หลังประชุมกรอบความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ สามารถสร้างโอกาสใหม่
ในการลงทุน โดยตั้งเป้าให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นศูนย์กลางการผลิต
สินค้าของโลก และเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งในเบื้องต้น 
บริษัท ปตท. ได้ลงนามกับบริษัท สลีค อีวี จ ากัด ของสิงคโปร์ เพื่อให้ปตท. 
เป็นศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าที่ผลิตในสิงคโปร์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 
8 เดือนแรกปี 65 (ม.ค. - ส.ค.) มีมูลค่า 8.3 หมื่นล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
66.0% (YoY) โดยนักลงทุนที่น าเงินเข้าประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ญี่ปุ่น 3.2 หมื่นล้านบาท จีน 1.4 หมื่นล้านบาท และสิงคโปร์ 1 หมื่นล้านบาท 
ท าให้เกิดการจ้างงานในประเทศ 3,700 ต าแหน่ง โดยคาดว่าในช่วง
ที่เหลือของปี จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนหลังการเปิดประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น

ส านักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย เผยยอดเกินดุลการค้าเดือน ก.ย. 65 
แตะระดับ 4.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าส่งออก 2.48 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการชะลอตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น นิกเกิล
และน้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่แข็งแกร่ง และ
การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีส่งออกน้ ามันปาล์มดิบเป็นศูนย์

ส านักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย เผยการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 13.6% (YoY) ขณะที่อัตราการว่างงาน
ยังคงเดิมที่ระดับ 3.7% ทั้งนี้ จ านวนผู้ว่างงานมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 1.4% (MoM) และอัตราผู้มีงานท า
เพิ่มขึ้น 0.2% (MoM)

รัฐบาลฟิลิปปินส์ ยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยเพ่ือบรรเทาอัตราเงินเฟ้อ 
และจะด าเนินการปกป้องสกุลเงินเปโซที่อ่อนค่าลง โดยเดือน ก.ย. 65 
ค่าเงินอ่อนค่าลง 13.5% (YoY) ซึ่งอ่อนค่ามากที่สุดในบรรดาสกุลเงินของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อแตะระดับสูงสุด
ในรอบ 4 ปี ทั้งนี้ รัฐบาลจะใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การปรับอัตรา
ดอกเบี้ย และการแทรกแซงตลาดเพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากค่าเงิน

องค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์ เผยยอดส่งออกสินค้าเดือน ก.ย. 65
ขยายตัว 3.1% (YoY)แต่ชะลอตัวลงจากเดือน ส.ค. 65 ที่ขยายตัว 11.4 % 
เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดจีนและฮ่องกงชะลอตัวลง 
และยอดส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลง 10.6% (YoY) ขณะท่ี
ยอดส่งออกท่ีไม่รวมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวดีขึ้น 7.6% (YoY)
โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกเภสัชภัณฑ์



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลง โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 84.97 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 91.99 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 88.81
USD/BBL เนื่องจากตลาดคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจ
ขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายอีกครั งในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 65 
และจะกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากขึ น หลังจากสหรัฐฯ ยังคง
เผชิญอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง นอกจากนี  ราคาน ้ามันดิบยัง
ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมหลังจากสหรัฐฯ ประกาศจะขายน ้ามัน
ในคลังส้ารองเชิงยุทธศาสตร์อีกจ้านวน 14 ล้านบาร์เรล เพื่อลด
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกให้ต่้าลงอีก รวมทั งอาจจะพิจารณา
ขายน ้ามันดังกล่าวเพิ่มเติมอีก หากราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก
ยังคงสูงกว่าระดับท่ีตั งไว้อยู่ท่ี 72 USD/BBL

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 24 – 28 ต.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 96.35 90.76 *90.99 99.22
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 11.31 43.01

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 3 - 21 ต.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
03-10-65 83.63 88.86 88.10
04-10-65 86.52 91.80 88.68
05-10-65 87.76 93.37 91.02
06-10-65 88.45 94.42 93.07
07-10-65 92.64 97.92 94.20
10-10-65 91.13 96.19 96.43
11-10-65 89.35 94.29 93.55
12-10-65 87.27 92.45 92.79
13-10-65 89.11 94.57 91.02
14-10-65 85.61 91.63 91.92
17-10-65 85.46 91.62 89.51
18-10-65 82.82 90.03 88.64
19-10-65 85.55 92.41 85.61
20-10-65 85.98 92.38 89.73
21-10-65 85.05 93.50 90.55

เฉลี่ย (17 – 21 ต.ค. 65) 84.97 91.99 88.81

เฉลี่ย (ต.ค. 65) 87.09 93.03 90.99

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

100.21

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคามีแนวโน้มทรงตัว ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี คาดว่า
จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ซึ่งมีทั งปัจจัยที่เป็นแรงหนุนและ
แรงต้าน โดยได้แรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีนไตรมาสที่ 3 
ที่ดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และการเข้าใกล้ช่วงเวลาการใช้
มาตรการงดการน้าเข้าน ้ามันจากรัสเซียของสหภาพยุโรปที่อาจ
ส่งผลให้ราคาน ้ามันดิบปรับสูงขึ นบ้าง ขณะที่มีปัจจัยกดดันจาก
การประกาศตัวเลข Composite PMI เดือน ต.ค. 65 ของสหรัฐฯ 
(แบบเบื องต้น) ที่อยู่ต่้ากว่าระดับ 50 สะท้อนการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงท่ีเหลือของปี และการพิจารณาปล่อย
น ้ามันออกจากคลังส้ารองเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ นของสหรัฐฯ

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 95.74 88.58

Brent 102.09 94.58

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า17 – 21 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
9 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 29,439 29,910 29,796

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 6.7 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 1,683 1,669 1,809
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -6.1 0.5

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ ท่ี 1,645.60 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา
ร้อยละ 1.0 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,630 บาท ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 1.2 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาอาหารและพลังงานท่ีรุนแรงในอังกฤษ เพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคของอังกฤษในเดือน ก.ย. 65 สูงขึ้นมากถึง 10.1% (YoY) 
สูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ธนาคารอังกฤษจะเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลทีเ่พิ่มขึ้นทั่วโลก เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
2) ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ผู้ยื่นขอสวัสดิการคร้ังแรกลดลง
สู่ระดับ 214,000 ราย ต่ าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ รวมทั้งการคาดการณ์เศรษฐกิจไตรมาส 3 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) สาขาแอตแลนตา บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 3 อาจขยายตัวสูงถึง 2.9% โดยก่อนหน้าน้ี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งการท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาขยายตัวกว่า
ทีน่ักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค า
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,625 – 1,665 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ 
ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย แถลงการณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ของสหรัฐฯ แถลงการณ์ของธนาคารกลางแห่งยุโรป ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เผยแพร่เบื้องต้น เดือน ต.ค. ของ
สหรัฐฯ และยุโรป รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB Consumer Confidence เดือน ต.ค. และยอดขายบ้านใหม่ 
เดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ รวมท้ัง GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ และจีน เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า17 - 21 ตุลาคม 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 37.04 37.91 34.96

%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.33 12.13 13.24 9.30

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 24 – 28 ต.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า17 – 21 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

37.15
37.36 37.34

37.78
37.92

38.16 38.12
37.92 38.01

37.73

37.40
37.25

37.42

37.80

38.12 38.14 38.18 38.08 38.11
38.31 38.34

21 ก.ย. 22 ก.ย. 23 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย. 29 ก.ย. 30 ก.ย. 3 ต.ค. 4 ต.ค. 5 ต.ค. 6 ต.ค. 7 ต.ค. 10 ต.ค. 11 ต.ค. 12 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 21 ต.ค.

เงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าต่อเน่ือง 
ตามทิศทางการแข็งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางตลาด
การเงินที่ปิดรับความเสี่ยง เงินบาทยังคงมีปัจจัยกดดัน
ด้านอ่อนค่าจากความต้องการลงทุนในสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยง
ลดลง เนื่องจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ตลอดจนความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ กับ
ประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชีย (จีนและญี่ปุ่น) ที่ ยังคงใช้
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย สวนทางกับสหรัฐฯ รวมถึง
ประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ที่เดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อ
ควบคุมเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ท าให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยย่ิง
เพิ่มมากขึ้น มีส่วนท าให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากภูมิภาค 
ซ่ึงกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนที่
ธนาคารกลางหลายประเทศอาจมีการเข้าแทรกแซงค่าเงินเพิ่มขึ้น
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกไทยเดือน
ก.ย. 65 ทิศทางเงินทุนต่างชาติ สถานการณ์ค่าเงินในภูมิภาค 
ผลการประชุม ECB และ BOJ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ 
อาทิ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน ยอดท าสัญญาขาย
บ้านที่รอปิดการขาย ข้อมูลรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล รวมถึง 
PCE/Core PCE Price Indices เดือน ก.ย. 65 GDP Q3/65 
(advanced report) และดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือน ต.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอ่อนค่า
ต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน สอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค 
ด้วยแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า โดยเงินบาท
อ่อนค่าลงแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 16 ปีครั้งใหม่ (นับตั้งแต่
เดือน มิ.ย. 2549) ที่ 38.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นการ
อ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางภาพรวมของสกุลเงินเอเชีย น าโดย
เงินเยนที่ท าสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 32 ปี แม้จะมีการเข้า
แทรกแซงค่าเงินอย่างหนัก และเงินหยวนที่แตะระดับอ่อนค่าสุด
ในรอบกว่า 14 ปี จากความไม่แน่นอนของการด าเนินมาตรการ 
Zero Covid ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง 
หลังนักลงทุนมีมุมมองถึงความเป็นไปได้มากขึ้นที่ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุม
เดือน พ.ย. และ ธ.ค. 65 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังอยู่
ในระดับสูง และตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง สะท้อนจากจ านวน
ผู้ย่ืนขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ลดลงสู่ระดับ 214,000 ราย 
ต่ าที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ใน
ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ 215,000 ราย นอกจากนี้ 
เงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางการเมือง
ของอังกฤษหลังการลาออกของนายกรัฐมนตรี และภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในยุโรปจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในหลายประเทศ
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