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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า24 – 28 ตุลาคม 2565

/

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 
0 .75% เพื่ อควบคุม เ งินเฟ้อ ท ำ ให้อั ตรำดอกเบี้ ย
เงินฝำกอยู่ที่ 1.50% เป็นอัตรำสูงที่สุดตั้งแต่ปี 52 และ
ECB ยังส่งสัญญำณที่จะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในอนำคต
ต่อไป โดยนักลงทุนบำงส่วนคำดกำรณ์ว่ำอัตรำดอกเบี้ย
สูงสุดจะอยู่ที่ประมำณ 2.6% ในปีหน้ำ ต่ ำกว่ำที่ เคย
คำดกำรณ์ไว้ในช่วงก่อนที่ระดับใกล้ 3% ซึ่งภำยหลัง
กำรประกำศอัตรำดอกเบี้ยของ ECB เงินยูโรอ่อนค่ำลง
เล็กน้อย ขณะท่ีอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลลดลง
อย่ำงรวดเร็ว และหุ้นของธนำคำรปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ กำรขึ้น
ดอกเบี้ยอย่ำงรวดเร็วของ ECB ท ำให้เกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์
ว่ำอำจท ำให้ยูโรโซนเข้ำสู่ภำวะถดถอย ซึ่งนำงคริสติน 
ลำกำร์ด ประธำน ECB ให้ควำมเห็นว่ำ ECB รับทรำบ
ควำมเสี่ยงที่เศรษฐกิจอำจหดตัวจำกรำคำพลังงำนและ
อัตรำดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรกลำงมีหน้ำที่
ในกำรดูแลเสถียรภำพด้ำนรำคำ
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นักเศรษฐศำสตร์คำดว่ำกิจกรรมโรงงานของจีนจะชะลอ
ตัวลงในเดือน ต.ค. 65 โดยคำดว่ำดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ
ภำคกำรผลิต (PMI) อย่ำงเป็นทำงกำรจะลดลงมำอยู่ที่
ระดับ 50.0 ในเดือน ต.ค. 65 จำกระดับ 50.1 ในเดือน 
ก.ย. 65 โดยเป็นผลจำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
และท ำให้ธุรกิจหยุดชะงักอย่ำงมีนัยส ำคัญ นอกจำกนี้ 
อุปสงค์ทั่วโลกที่ชะลอตัวจะส่งผลกระทบอย่ำงหนักต่อ
ผู้ผลิตที่เน้นกำรส่งออก ทั้งนี้ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (NBS)
ได้เผยแพร่ข้อมูลผลก ำไรของบริษัทในภำคอุตสำหกรรม 
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65 พบว่ำในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 
บริษัทในภำคอุตสำหกรรมของจีนก ำไรลดลง 2.3% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีควำมท้ำทำยในกำรฟื้นตัวจำก
ภำวะต้นทุนสูง และปัญหำในกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน

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

ส่งออกไปโลก 221,366.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว 10.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• การส่งออกของไทยในเดือน ก.ย. 65 มีมูลค่า 24,919.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยำยตัว 7.8% ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 หำกหักสินค้ำ
เกี่ยวเนื่องกับน้ ำมัน ทองค ำ และยุทธปัจจัย ขยำยตัว 9.0%

• การส่งออกขยายตัวได้ดีจากสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก สะท้อน
จำกดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อภำคกำรผลิต (PMI) ของไทย เดือน ก.ย. 
อยู่ที่ระดับ 55.7 สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ กิจกรรมกำรผลิตใน
ภำคอุตสำหกรรมและค ำสั่งซื้อใหม่ของสินค้ำส่งออกฟื้นตัวได้ดี 
โดยเฉพำะกำรส่งออกรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ขยำยตัวต่อเนื่อง จำกอุปทำนชิปประมวลผลกลับ
เข้ำสู่ภูมิภำค ท ำให้มีกำรเร่งผลิตชดเชยกำรขำดแคลนในช่วงที่ผำ่นมำ 
นอกจำกนี้ กำรอ่อนค่ำของเงินบำทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของโลก 
และดัชนีค่ำระวำงเรือระหว่ำงประเทศ (Shanghai Containerized 
Freight Index : SCFI) ในเส้นทำงเอเชียที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
ส่งผลให้กำรส่งออกของไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึน

ลาตินอเมริกา
YTD +9.0%

ตะวันออกกลาง
YTD +26.6%

รัสเซีย และ CIS
YTD -32.5%

ทวีปแอฟริกา
YTD +1.0%

เอเชียใต้
YTD +22.8%

จีน
YTD -5.9%

เกาหลีใต้
YTD +14.4%

ญี่ปุ่น
YTD +0.9%

อาเซียน (9)
YTD +18.5%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD +3.4%

ทวีปอเมริกาเหนือ
YTD +18.9%

สหรัฐอเมริกา
YTD +18.8%

EU 27
YTD +8.7%

การส่งออกของไทย (ม.ค. - ก.ย. 65)
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ยอดการผลิตรถยนต์ของสหราชอาณาจักรเดือน ก.ย. 65  
ลดลง 6% เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนที่อยู่ ใน
ระดับสูง ปัญหำห่วงโซ่อุปทำน และกำรขำดแคลนช้ินส่วน 
โดยสมำคมผู้ผลิตและผู้ค้ำยำนยนต์ (SMMT) กล่ำวว่ำ
ในเดือน ก.ย. 65 มีกำรผลิตยำนยนต์ท้ังสิ้น 63,125 คัน 
คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของระดับที่เคยผลิตได้ในปี 62 ก่อนเกิด
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตรถยนต์ 
ไฟฟ้ำแบตเตอรี ่(Battery electric vehicle : BEV) ยังขยำยตัว
ที่ 16.6% ตำมกำรส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ำที่เพิ่มข้ึน

จีน

สหราชอาณาจักร

ส ำนักวิเครำะห์เศรษฐกิจ (BEA) กระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯ 
คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาขยายตัวที่ 2.6% 
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 65 หลังจำกท่ีหดตัว 1.6% และ 
0.6% ในไตรมำสที่ 1 และ 2 เป็นผลจำกกำรส่งออกขยำยตัว 
ขณะที่กำรน ำเข้ำลดลง ท ำให้มูลค่ำกำรขำดดุลกำรค้ำลดลง 
อย่ำงไรก็ตำม นักวิเครำะห์มองว่ำเศรษฐกิจโดยรวมยัง
ชะลอตัว เห็นได้จำกควำมต้องกำรซื้อภำยในประเทศขยำยตัว
น้อยที่สุดในรอบ 2 ปี จำกกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอลงมาอยู่ที่ 
4.6% ในไตรมาสที่  3 จำก 8.5% ในไตรมำสก่อน 
แต่ยังถือว่ำอยู่ในระดับสูง ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภค 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอลง โดยขยายตัว 1.4% จำก 2.0% 
ในไตรมำสก่อน นอกจำกนี้ การลงทุนด้านที่อยู่อาศัยหดตัว
ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ยำวนำน
ที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตที่อยู่อำศัยในปี 49



กระทรวงการคลังญี่ปุ่น แถลงยอดดุลการค้าขาดดุลต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 14 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้น 45.9% (YoY)
สินค้าที่มีการน้าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ถ่านหิน 
นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินเยนยังส่งผลให้ราคาสินค้าน้าเข้าปรับตัว
สูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกของญี่ปุ่น ยังขยายตัวได้ที่ 
28.9% (YoY) โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการรถยนต์ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตชิปประมวลผล โดยเฉพาะในตลาดจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. 65 
เพ่ิมขึ้น 8.0% (YoY) และเพ่ิมขึ้น 0.2% (MoM) โดยเป็นผลจาก
ต้นทุนค่าไฟฟ้า ก๊าซ น้้าประปา และการก้าจัดของเสีย ที่เพิ่มขึ้น 
2.5% (MoM) ราคาสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น 2.2% (MoM) ทั้ งนี้ 
การเพิ่มขึ้นของ PPI เป็นหนึ่งในสัญญาณการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในอนาคต 
ซ่ึงคาดว่ามีสาเหตุส้าคัญจากการพุ่งขึ้นของราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชาและติมอร์ตะวันออก ร่วมลงนามความตกลงทวิภาคี 2 ฉบับ 
มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ (1) ความร่วมมือด้านบรกิารทางอากาศ และ 
(2) บันทึกความเข้าใจการน้าเข้าข้าวจากกัมพูชา ทั้งนี้ ติมอร์ตะวันออก
มุ่งหมายที่จะน้าประเทศเข้าเป็นสมาชิกล้าดับที่ 11 ของอาเซียน ซึ่งคาดว่า 
จะได้รับอนุมัติหลังอินโดนีเซียรับต้าแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า 

กัมพูชา

ธนาคารกลางสปป.ลาว ออกประกาศห้ามร้านรับแลกเงินทุกแห่ง
ขายเงินตราต่างประเทศ โดยระเบียบดังกล่าวอนุญาตให้ซื้อเงินตรา
ต่างประเทศจากลูกค้าได้ แต่ห้ามขายอย่างเด็ดขาด และต้องรายงาน
การถือครองเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเงินอย่างละเอียดในเวลา 
16.00 น. ของทุกวัน เพื่อควบคุมไม่ให้เงินกีบอ่อนค่าเร็วเกินไป

สปป.ลาว

สิงคโปร์

หน่วยงานก ากับการลงทุนของเมียนมา รายงานมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศคร่ึงปีงบประมาณ 65 (เม.ย. – ก.ย.) สามารถดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศสูงถึง 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขาที่มี
การลงทุนสู งสุ ด 3 อันดั บแรก ได้ แก่  ภาคการผลิตพลั งงาน 
อสังหาริมทรัพย์ และปศุสัตว์ ขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานสูง 
มีแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

เมียนมา

ธนาคารกลางเวียดนามประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% ซึ่ง
เป็นการปรับขึ้นครั้งท่ี 2 ในรอบ 1 เดือน เพ่ือสกัดการเพ่ิมขึ้นของเงินเฟ้อ 
และป้องกันเงินไหลออก ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสูงขึ้นแตะระดับ 
4.5% ทั้งนี้ ธนาคารกลางเวียดนามได้เทขายเงินตราต่างประเทศไปแล้ว   
2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพยุงเงินค่าเงิน และประกาศพร้อมใช้
มาตรการแทรกแซงเท่าท่ีจ้าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงิน

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า24 - 28 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย
กับคาซัคสถาน มีรายละเอียดการหารือ 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การท้า FTA
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยูเรเซีย รวมถึงคาซัคสถาน (2) การส่งเสริม
กิจกรรมทางการค้าระหว่างกัน เพื่อเพิ่มยอดมูลค่าการส่งออกไทย และ  
(3) มอบหมายให้กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นตัวกลางจัดหารือระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยคาซัคสถานกับ   
ผู้น้าเข้าปุ๋ยไทย เพื่อเพิ่มแหล่งน้าเข้าปุ๋ยให้ประเทศ
Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ และ
คงมุมมองความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมีเสถียรภาพ โดยมีปัจจัยบวกจาก 
(1) ภาคการคลัง การมีวินัยทางการคลังท่ีเข้มแข็งและรอบคอบ 
มีการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม (2) ภาคการเงินต่างประเทศ 
มีความแข็งแกร่ง โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและทุนส้ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูงที่เพียงพอส้าหรับใช้จ่ายถึง 9.3 เดือน แต่ยังมี
ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากสัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP และ
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในระยะปานกลาง

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซ้ือคืนพันธบัตร
ที่มีสัญญาขายคืน ระยะเวลา 7 วันอีก 0.50% สู่ระดับ 4.75% 
เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและควบคุมการอ่อนค่าลงของ
เงินรูเปียห์ โดยตั้งเป้าที่จะลดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 66 ให้อยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารที่ 2 – 4%

ส านักงานสถิติมาเลเซีย เผยอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 
ที่ระดับ 4.5% (YoY) ซึ่งชะลอตัวจากเดือน ส.ค. ที่ 4.7% (YoY) ส่วน
อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารเพิ่มขึ้น 6.8% ทั้ งนี้  อัตราเงินเฟ้อ
ไตรมาสที่  3 ปี  65 เพิ่มขึ้น 4.5% จากกลุ่มอาหาร รวมถึง
ร้านอาหารและโรงแรมที่เพ่ิมขึ้น 7% และ 6.4% ตามล้าดับ

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ เผยจะสนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อีก 0.75% ตามทิศทางเดียวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมท่ีจะ
มีขึ้นในเดือน พ.ย. 65 นับเป็นการคุมเข้มนโยบายการเงินในเชิงรุกมากขึ้น 
เพื่อพยุ งค่าเงินเปโซ รวมทั้ งเพื่อให้ เศรษฐกิจประเทศแข็ งแกร่ ง
มากพอที่จะปรับตัวรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นได้ โดย
ธนาคารกลางฟิลิปปินส์คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75%

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เผยอัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานเดือน ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 5.3% (YoY) โดยส่วนใหญ่ได้รับ
แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาอาหาร บริการ สินค้าปลีก 
และสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งสูงกว่าระดับ 5.1% ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อ
เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี 



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์เพ่ิมขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 86.96 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 95.04 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 90.99
USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวมีแรงหนุน
จากตัวเลขเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาสที่ 3 ของจีนและสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 2.6 (YoY) ตามล้าดับ ซึ่งดีกว่า
ที่นักวิเคราะห์คาดการณไ์ว้ (GDP สหรัฐฯ ยังเป็นตัวเลขเบื องต้น) 
นอกจากนี  การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีส่วนช่วยให้
นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดซื อขายน ้ามันดิบล่วงหน้า 
และเป็นแรงหนุนให้ราคาน ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ น

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 31 ต.ค. – 4 พ.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 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 11.30 43.01

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 3 - 28 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
24-10-65 84.58 93.26 90.55
25-10-65 85.32 93.52 89.44
26-10-65 87.91 95.69 90.20
27-10-65 89.08 96.96 92.24
28-10-65 87.90 95.77 92.51

เฉลี่ย (24 – 28 ต.ค. 65) 86.96 95.04 90.99
เฉลี่ย (ต.ค. 65) 87.06 93.53 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

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคามีแนวโน้มทรงตัว ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี คาดว่า
จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เนื่องจากราคาน ้ามันดิบยังคงมี
ทั งแรงกดดันและแรงหนุนในคราวเดียวกัน แม้ว่าราคาน ้ามันดิบ
จะได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด
ในช่วงเวลาก่อนหน้า อย่างไรก็ดี สัปดาห์นี กลับมีแรงกดดันจาก
มาตรการล็อกดาวน์ในเมืองเศรษฐกิจส้าคัญของจีนอีกครั ง อาทิ 
กว่างโจว อู่ฮั่น หลังจากมีผู้ติดเชื อมากขึ นติดต่อกันหลายวัน 
โดยทางการจีนได้สั่งการให้ประชาชนอยู่ในท่ีพักอาศัย เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาด นอกจากนี  รัฐบาลจีนยังได้สั่งการให้ระดมตรวจหา
เชื อในนครเซี่ยงไฮ้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ 
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้ามันทั งในจีนและ
ตลาดโลกอย่างมีนัยส้าคัญ

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ราคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง (IMF) ประมาณการ ณ ต.ค. 65

Crude Oil 2565 2566

WTI 95.74 88.58

Brent 102.09 94.58

WTI, Brent, Dubai (Avg) 98.19 85.52

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า24 – 28 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
9 เดือน



ความเคล่ือนไหวของราคาทองค 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 29,848 29,790

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 6.5 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 1,666 1,809
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -6.3 0.5

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มึ ้น โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,656.59 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มึ ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 0.7 ราคาทองค าแท่งึ องไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,660 บาท เพิ่มึ ้นจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 0.1 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังจากประกาศตัวเลึเศรษฐกิจึองสหรัฐฯ อ่อนแอ ท าให้
นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะชะลอการปรับึ ้นอัตราดอกเบี้ย โดยรายงานยอดขายบ้านใหม่ เดือน ก.ย.
อยู่ที่ 6.03 แสนยูนิต ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 6.77 แสนยูนิต ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้น เดือน ต.ค. 
ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 47.3 จากระดับ 49.5 ในเดือน ก.ย. ซึ่งดัชนี PMI ที่อยู่ในระดับต่่ากว่า 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ 
อยู่ในภาวะหดตัว นอกจากนี้ FED Watch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้่าหนักมากท่ีสุดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5%
ในเดือน ธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่ให้น้่าหนักกับการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นางแมรี ดาลี ประธาน FED สาขาซานฟรานซิสโก ที่มองว่าถึงเวลาที่จะหารือเกี่ยวกับการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงเกินไป เป็นปัจจัยผลักดันราคาทองค่า 

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายสัปดาห์ สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการณ์จีดีพีไตรมาส 3 คาดว่าจะขยายตัว 2.6% ขยายตัว
อย่างแข็งแกร่งเกินกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ ช่วยลดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท่าให้ราคาทองค่ากลับมาลดลง 
2) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,640 – 1,680 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัย
ที่ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  มาตรการคว่่าบาตรรัสเซีย แถลงการณ์ของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลาง
ออสเตรเลีย การจ้างงานนอกภาคการเกษตร เดือน ต.ค. ของสหรัฐฯ ดัชนี PMI เดือน ต.ค. ของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้น เดือน ต.ค. ของสหภาพยุโรป ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. ของญี่ปุ่น เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า24 - 28 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ท่ีมา: สมาคมค้าทองค่า 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 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า24 – 28 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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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. 25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.

เงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าต่อเน่ือง 
โดยอาจผันผวนตามทิศทางเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการ
ประเมินแนวโน้มการปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยของ FED
ตลาดการเงินเริ่มมีมุมมองเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น จากการ
คลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และ
การคาดการณ์ว่า FED มีโอกาสมากขึ้นที่จะชะลอการเร่งปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. 65 โดยคาดว่าจะปรับขึ้น 
0.5% ซ่ึงน้อยกว่าในการประชุมเดือน พ.ย. 65 ที่  0.75%
ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันให้เงินดอลลาร์ฯ มีทิศทางอ่อนค่าลง และ
ท าให้เงินบาทอาจมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้บ้าง อย่างไรก็ตาม 
เงินบาทยังมีปัจจัยกดดันจากการอ่อนค่าของสกุลเงินหลัก
ในเอเชีย โดยเฉพาะเงินเยนและเงินหยวน ท่ามกลางการด าเนิน
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายสวนทางกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 
และความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียที่ยังเปราะบาง
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่  ผลการประชุม FED
(1 - 2 พ.ย. 65) รายงานเศรษฐกิจการเงินเดือน ก.ย. 65 ของไทย 
ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และสถานการณ์ค่าเงินในภูมิภาค ขณะที่
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ การจ้างงานนอกภาค
เกษตร อัตราการว่างงาน การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP 
ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ต.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในระดับ
ที่แข็งค่ากว่าสัปดาห์ก่อน ตามทิศทางการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยในระหว่างสัปดาห์เงินบาทแตะระดับแข็งค่า
ที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 37.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก
เงินดอลลาร์ฯ มีทิศทางอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ 
จากการชะลอการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในระยะข้างหน้า หลังข้อมูลเศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยยอดขาย
บ้านใหม่เดือน ก.ย. 65 ลดลงมาอยู่ที่  6.03 แสนยูนิต จาก 
6.77 แสนยูนิตในเดือนก่อน ประกอบกับดัชนีความเชื่อม่ัน
ผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 65 ต่ าสุดในรอบ 3 เดือน ที่ระดับ 
102.5 ทั้งนี้ เงินบาทกลับมามีทิศทางอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วง
ปลายสัปดาห์ หลังเงินดอลลาร์ฯ ได้แรงหนุนจากข้อมูล GDP ของ
สหรัฐฯ ไตรมาสที่  3/65 ขยายตัวได้ที่  2.6% (QoQ, saar) 
หลังจากหดตัวใน 2 ไตรมาสก่อนหน้า ท าให้นักลงทุนคลายกังวล
ต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ในปีนี้ ลง 
นอกจากนี้  เงินดอลลาร์ฯ ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลง
ต่อเนื่องของเงินยูโร ที่แม้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้น
อั ตราดอกเบี้ ยอี ก 0.75% แต่ ก็ ไ ม่ ได้ ส่ งสัญญาณชัดเจน
ถึงการเดินหน้าเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
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