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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หารือกับรัฐบาลสหรัฐฯ เ ร่ือง
ข้อจ ากัดใหม่ด้านการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปยังจีน 
ภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐฯ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์
ไม่อนุญาตให้บริษัท ASML Holdings NV ซึ่ งเป็นผู้ผลิต
เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ จัดส่งช้ินส่วน
ที่ทันสมัยที่สุดไปยังประเทศจีนตั้งแต่ปี 61 เนื่องจากถือว่า
เป็นช้ินส่วนท่ีอาจถูกน าไปใช้ในการทหารได้ อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก าลังหารือกับสหรัฐฯ ถึงข้อจ ากัดใหม่
ด้านการส่งออกชิปที่สหรัฐฯ ประกาศเมื่อเดือน ต.ค. 65
ที่ขยายขอบเขตไปถึงการจ ากัดการส่งออกชิปของบริษัท
ต่างชาติที่ใช้เครื่องมือและซอฟท์แวร์ของสหรัฐฯ ในการ
ออกแบบและผลิต ซึ่งบริษัท ASML จะได้รับผลกระทบจาก
ข้อจ ากัดดังกล่าว เนื่องจากน าเข้าช้ินส่วนบางอย่างของ
เครื่องจักรจากสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในปี 64 บริษัท ASML มียอดขาย
สินค้าไปยังประเทศจีนมากกว่า 2.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 16% ของยอดขายทั้งหมด
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จีน

จากข้อมูลของ S&P Global กิจกรรมทางธุรกิจของ
สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นท าให้อุปสงค์ชะลอตัว 
ภาคเอกชนเผชิญปัญหาที่เพิ่มขึ้นจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น
และสภาวะทางการเงินที่ตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุน
การกู้ยืมที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และอุปสงค์ที่ลดลงทั้ง
ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ส่งผลให้ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการเดือน พ.ย. 65
ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.3 จากระดับ 48.2 ในเดือน ต.ค. 65
ขณะท่ีนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 60% 
ที่สหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยภายในหนึ่งปี และจะมีการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
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IHS Markit คาดว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต 
(PMI) ของสหราชอาณาจักรเดือน พ.ย. 65 จะใกล้เคียง
ระดับต่ าสุดในรอบ 21 เดือน โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 48.3
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 48.2 ในเดือน ต.ค. 65 ซึ่งเป็น
ระดับต่ าที่สุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 ที่มีการล็อกดาวน์
โควิด-19 โดยในเดือน พ.ย. 65 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 
สหราชอาณาจักรหดตัวจากค าสั่งซื้อใหม่ที่ลดลงมากที่สุด
นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 และการจ้างงานท่ีชะลอตัว ซึ่งเป็น
สัญญาณว่าเศรษฐกิจก าลังเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม 
ภาคเอกชนรายงานว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อน้อยที่สุด
ในรอบกว่าหนึ่งปี แม้จะยังอยู่ในระดับสูงกว่าในอดีตก็ตาม

สหราชอาณาจักร

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกร้องให้จีน
เพิ่มอัตราการฉีดวัคซีน COVID-19 และฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น
ภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ IMF คาดว่า เศรษฐกิจจีน
จะขยายตัว 3.2% ในปี 65 และ 4.4% ในปี 66 ภายใต้
สมมติฐานที่ว่าจีนจะยกเลิกนโยบาย Zero-COVID อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปี 66 นอกจากนี้ IMF
ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจจีนยังเผชิญความเสี่ยง
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาพลังงานที่อยู่ใน
ระดับสูง และภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว อีกทั้ง ความตึงเครียด
ทางภูมิรัฐศาสตร์จะท าให้เกิดการแบ่งแยกของเศรษฐกิจโลก 
และจีนอาจจะเผชิญกับการแยกตัวทางการเงิน ข้อจ ากัด
ทางการค้า การลงทุน และการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่ง IMF 
ให้ค าแนะน าว่า ในปี 66 จีนควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนตัว
ทางเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
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กระทรวงการคลังอินเดียเปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้ออินเดีย
มีแนวโน้มชะลอตัวลงในอนาคต ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศที่ลดลง และถึงช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ท้ังนี้ อัตราเงินเฟ้อของอินเดียเดือน ต.ค. 65
ชะลอตัวมาอยู่ที่ 6.77% แต่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย
ของธนาคารกลางที่ 2 - 6% ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 65
โดยธนาคารกลางคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับที่
ยอมรับได้คือต่ ากว่า 6% ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 65
หรือช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 66 นอกจากนี้กระทรวงการคลัง
ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอาจส่งผล
ต่อแนวโน้มการส่งออกของประเทศในอนาคต

อินเดีย

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

รัฐบาลเยอรมนีเตรียมร่างนโยบายเพ่ือลดการพ่ึงพาจีน
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการแนวทางการบริหารงานของ
ภาคเอกชน โดยหัวหน้าฝ่ายการค้าต่างประเทศของ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี  (DIHK)
กล่าวถึงร่างดังกล่าวว่าเป็นนโยบายที่ขาดกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่ก าลัง
ขยายตัว ทั้งนี้ ในระหว่างปี 61 – 64 บริษัทสัญชาติเยอรมัน
ขนาดใหญ่มีการลงทุนด้านการผลิตในจีนจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์ (Mercedes-Benz
BMW และ Volkswagen) และบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ (BASF) 
ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของการลงทุนจากยุโรปในจีนท้ังหมด

เยอรมนี



ส ำนักงำนคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไตรมำสที่ 3  
ปี 65 หดตัว 1.2% (YoY) นับเป็นกำรหดตัวครั้งแรกในรอบ 1 ปี 
โดยมีสาเหตุจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในรอบ 8 ปี และค่าเงินเยนที่อ่อนค่า 
ส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าและต้นทุนภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น การเผชิญ
ความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้ประชาชนเกิดความกังวล
และปรับลดการใช้จ่าย อย่างไรก็ตามเริ่มมีสัญญาณบวกจาก
การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และเงินเยนที่เริ่มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย  

กระทรวงกำรค้ำ อุตสำหกรรม และพลังงำนเกำหลีใต้ เปิดเผย
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเทคโนโลยีเพ่ือกำรสื่อสำร เดือน ต.ค. 65 
หดตัว 10.3% (YoY) ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นทั่วโลก สินค้าที่หดตัวได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ 
หดตัว 16.2% (YoY) และจอแสดงผล หดตัว 9.6% (YoY) โดยตลาด
ที่หดตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

สถำบันจีนศึกษำแห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำ รำยงำนกำรศึกษำกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศของกัมพูชำ ปี 64 พบว่ำสิงคโปร์มีสัดส่วน
กำรลงทุนในกัมพูชำสูงสุดแทนที่จีน โดยคิดเป็น 40% ของการลงทุน
จากต่างประเทศทั้งหมด จากการลงทุนส าคัญใน 6 โครงการใหญ่ เนื่องจาก
นักลงทุนจีนไดร้ับผลกระทบในช่วงโควิด-19 จึงถอนการลงทุนไปบางส่วน

กัมพูชา

ลำวและไทย ร่วมลงนำมข้อตกลง MOU ว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำน
ไปรษณีย์ โทรคมนำคม และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัย
กระตุ้นให้เกิดการค้าขายออนไลน์ในลาวและระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะ
น าไปสู่การซื้อขายสินค้าอีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน รวมถึงการพัฒนาสินค้า
และบริการ เช่น สินค้า IoT บริการการจัดการ Big data และ Cloud มากขึ้น

สปป.ลาว

สิงคโปร์

กระทรวงพำณิชย์เมียนมำ ออกประกำศอนุญำตให้น ำเข้ำรถยนต์ไฟฟ้ำ
ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 เพื่อสนับสนุนโครงการน าร่องในการพัฒนา
ยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ไฟฟ้า และช้ินส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้น าเข้าต้อง 
จดทะเบียนกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา Directorate of 
Investment and Company ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66 
โดยสามารถน าเข้าได้ตามจ านวนท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น

เมียนมา

กระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทุนเวียดนำม รำยงำนสถิติกำรลงทุน
ทำงตรงจำกต่ำงประเทศ 10 เดือนแรกของปี 65 มีมูลค่ำ 1.75 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 15.2%(YoY) ประเทศที่ลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือสิงคโปร์ (30.6%) ญี่ปุ่น (24.1%) และเกาหลีใต้ (22.3%) จ านวนโครงการ
ลงทุนสะสม 36,000 โครงการ โดยมีจุดแข็งจากการที่นักลงทุนสามารถ
เลือกใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าที่เวียดนามมีจ านวนมาก

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รำยงำนภำวะ
เศรษฐกิจไทยไตรมำสที่ 3 ปี 65 ขยำยตัวที่ 4.5% (YoY) โดยมี
ปัจจัยบวกมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเร่งขึ้น 
การระบาดของโควิด-19 ที่ เริ่ มคลี่คลาย รวมทั้ งมาตรการเปิด
การท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการใช้จ่ายในภาคบริการเพิ่มขึ้น ขณะที่
การส่งออกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 65  
จะขยายตัว 3.2% (YoY) และปี 66 จะขยายตัว 3.0% - 4.0% (YoY)

ธนำคำรกลำงอินโดนีเซีย ประกำศขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 
5.25% นับเป็นกำรปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 เพื่อลดระดับอัตรา
เงินเฟ้อและพยุงค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนค่า โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ซื้อคืนพันธบัตรที่มีสัญญาขายคืนระยะเวลา 7 วัน และปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเภทอื่น ๆ ในอัตราเดียวกัน

ธนำคำรกลำงมำเลเซีย เผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP)
ไตรมำส 3 ปี 65 ขยำยตัว 14.2% (YoY) โดยได้รับแรงหนุนจาก
อุปสงค์ภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น และตลาดแรงงานท่ีฟื้นตัว
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ท าให้เศรษฐกิจฟื้นตัว
อย่างแข็งแกร่ง หลังจากที่หดตัวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ธนำคำรกลำงฟิลิปปินส์ ประกำศขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีก 0.75% 
สู่ระดับ 5.0% แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 14 ปี และเป็นกำร
ปรับขึ้นคร้ังที่  6 ของปี 65 เพื่อลดแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อ
และป้องกันค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 5.75% 
ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 66

กระทรวงกำรคลังสิงคโปร์ ออกมำตรกำรบรรเทำค่ำครองชีพ
ส ำหรับประชำชน ในเดือน ธ.ค. 65 โดยจะได้รับเงินสดไม่เกิน 
700 ดอลลำร์สิงคโปร์/รำย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1) มีอายุ 21 ปีขึ้นไป
ในปี 66 2) มีเงินได้พึงประเมินในปี 65 ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ และ 3) ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกิน 1 แห่ง ทั้งนี้  
มีประชาชนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 2.9 ล้านคน

นำยจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ ร่วมประชุมติดตำมสถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดน 
ด่ำนสุไหงโก-ลก และด่ำนตำกใบ เพื่อเร่งส่งเสริมการค้าและ
การท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย ผ่านด่านส าคัญ 9 ด่าน โดยมีมติขยาย
เวลาเปิดด่าน และจะเร่งประสานกับทางการมาเลเซียเพื่อน าก าแพง
กั้นด่านบริเวณชุมชนตาบาซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของ
โควิด-19 ออกไป ซึ่ งจะท าให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียสามารถ
เดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอาหาร ผัก และผลไม้ จากชุมชน
ตาบาของฝั่งไทยได้สะดวกมากขึ้น



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลง โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 78.57 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 86.04 USD/BBLและดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 80.66USD/BBL
โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยลดลงต่อเนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื อ
ไวรัสโควิด-19 สูงขึ นอย่างน่าเป็นห่วงในหลายมณฑลของจีน อีกทั ง
ยังพบการเสียชีวิตในรอบหลายเดือน จึงท้าให้รัฐบาลจีนกลับมาใช้
มาตรการล็อกดาวน์อีกครั ง และเป็นปัจจัยกดดันส้าคัญต่ออุปสงค์
น ้ามันดิบในตลาดโลก นอกจากนี  ราคาน ้ามันดิบยังได้รับปัจจัยลบ
จากฝั่งอุปทาน เมื่อส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรฐัฯ 
(EIA) รายงานตัวเลขน ้ามันดิบและน ้ามันเบนซินคงคลังของสหรัฐฯ
สูงขึ นจ้านวน 3.7 และ 3.1 ล้านบาร์เรล ตามล้าดับ ซึ่งมากกว่าท่ี
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 28 พ.ย. – 2 ธ.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 90.96 *87.16 98.12
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 11.27 8.26 41.42

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ย. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-11-65 88.37 94.65 91.25
02-11-65 90.00 96.16 90.77
03-11-65 88.17 94.67 89.65
04-11-65 92.61 98.57 92.11
07-11-65 91.79 97.92 92.75
08-11-65 88.91 95.36 92.10
09-11-65 85.83 92.65 89.60
10-11-65 86.47 93.67 86.95
11-11-65 88.96 95.99 90.89
14-11-65 85.87 93.14 90.81
15-11-65 86.92 93.86 86.65
16-11-65 85.59 92.86 87.93
17-11-65 81.64 89.78 87.00
18-11-65 80.08 87.62 84.23
21-11-65 79.73 87.45 81.10
22-11-65 80.95 88.36 82.19
23-11-65 77.94 85.41 81.62
24-11-65 77.94 85.34 77.51
25-11-65 76.28 83.63 80.89

เฉลี่ย (21 – 25 พ.ย. 65) 78.57 86.04 80.66

เฉลี่ย (พ.ย. 65) 84.95 91.95 87.16

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

99.24

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

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคามีแนวโน้มลดลง ภาพรวมราคาในสัปดาห์นี คาดว่าจะลดลง
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในจีนยังคงน่ากังวล ซึ่งมีแนวโน้มที่รัฐบาลจีน
จะใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ นไปอีกสักระยะหนึ่ง
และจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้ามันในตลาดโลกที่ลดลง 
นอกจากนี  การเจรจามาตรการก้าหนดเพดานราคาซื อขายน ้ามันดิบ
รัสเซียของกลุ่ม G7 ที่จะก้าหนดอยู่ที่ระดับ 65-70 USD/BBL อาจเป็น
อีกหนึ่งแรงกดดันให้ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า21 – 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
10 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 29,829 29,647 29,775

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 6.4 4.3 9.6

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 1,664 1,723 1,801
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -6.3 -5.4 0.1

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่  1,746.15 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.1 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,710 บาท ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 0.4 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจของเยอรมนีเดือน พ .ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี (IFO)
เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือน พ .ย. 65 ปรับตัวดีขึ้นที่ระดับ 86.3 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 
85.0 และสูงกว่าเดือน ต.ค. 65 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis)
รายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3 ของเยอรมนีขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
เนื่องจากประชาชนเริ่มเดินทางและออกนอกบ้านกันมากขึ้นหลังภาครัฐยกเลิกมาตรการสกัดโรคโควิด-19 เกือบทั้งหมด
2) ยอดขายบ้านใหม่ และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ในเดือน ต.ค. 65 โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
รายงานว่า ในเดือน ต.ค. 65 ยอดขายบ้านใหม่เพ่ิมขึ้น 7.5% สู่ระดับ 632,000 ยูนิต สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง
สู่ระดับ 570,000 ยูนิต ขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 1.0% หลังจากเพ่ิมขึ้น 0.3% ในเดือน ก.ย. 65 ทั้งนี้ 
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนได้รับแรงหนุนจากค าสั่งซื้อรถยนต์และเครื่องบิน บ่งชี้ถึงการลงทุนของภาคธุรกิจที่ เพ่ิมขึ้น 
เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค า
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,720 – 1,770 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่
ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB Consumer 
Confidence ของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือน พ.ย. การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานของ
เยอรมนีเดือน พ.ย. และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหภาพยุโรปเดือน พ.ย. เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ที่มา: สมาคมค้าทองค า ประมวลผลโดย สนค.
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21 – 25 พฤศจิกายน 2565



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 37.92 36.55 37.00 35.26
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.33 12.13 13.26 10.45 10.25

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า21 – 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

38.02 37.90 37.66 37.85 37.68 37.41 37.34
36.85 36.88

36.00 35.81 35.69 35.70 35.85 35.84 36.06 36.18 36.16 36.00
35.66

31 ต.ค. 1 พ.ย. 2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 10 พ.ย. 11 พ.ย. 14 พ.ย. 15 พ.ย. 16 พ.ย. 17 พ.ย. 18 พ.ย. 21 พ.ย. 22 พ.ย. 23 พ.ย. 24 พ.ย. 25 พ.ย.

เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าได้มากขึ้นจากภาพรวมตลาดการเงิน
ที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น เงินบาทยังคงมีแรงหนุนจากภาวะ
เปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินสหรัฐฯ หลังมุมมองของ
นักลงทุนคลายกังวลแนวโน้มการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ FED
มากขึ้น ซ่ึงกดดันให้ เงินดอลลาร์ฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น  ๆประกอบกับปัจจัยหนุนในประเทศ
จากภาพแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลัง GDP ไตรมาส 
3/65 ขยายตัวดีที่ 4.5% (YoY) และส่งสัญญาณปรับดีขึ้นต่อเนื่อง 
มีส่วนหนุนกระแสให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเก็งก าไร
ในตลาดการเงินไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอน
ของมาตรการควบคุมโควิด-19 ในจีน ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีกดดันค่าเงินในภูมิภาคให้อ่อนค่าและมีความผันผวน
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน รายงานเศรษฐกิจการเงิน รวมถึงทิศทางสกุลเงิน
เอเชีย และกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ส าคัญ ได้แก่  ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค ดัชนี PMI/ISM
ภาคการผลิต การจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงาน
เดือน พ.ย. 65 ดัชนี PCE/Core PCE Price Index เดือน ต.ค. 65
ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/65 (เบื้องต้น)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวค่อนข้าง
ผันผวนในระดับที่อ่อนค่ากว่าสัปดาห์ก่อน ในช่วงต้นและปลาย
สัปดาห์เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินเอเชีย 
โดยเฉพาะค่าเงินหยวน เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจจีน หลังสถานการณ์โควิด-19 ในจีนกลับมา
รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการที่ธนาคารกลางจีนยังคงส่ง
สัญญาณใช้มาตรการกระตุ้นด้านการเงินเพิ่มเติม โดยการ
ประกาศปรับลดอัตราส่วนการกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ 
(RRR) ทั้งนี้ ในช่วงกลางสัปดาห์เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้น 
ตามการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังการเปิดเผยบันทึก
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เม่ือวันที่ 1-2 พ.ย. 65
ระบุว่า กรรมการ FED ส่วนใหญ่เห็นพ้องในการปรับขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายในอัตราที่ชะลอลง ท าให้นักลงทุนมองว่ามีสัญญาณ
ที่ชัดเจนมากขึ้นที่  FED จะลดขนาดการปรับขึ้นดอกเบี้ย 
โดยน่าจะปรับขึ้น 0.5% ในการประชุมเดือน ธ.ค. 65 นอกจากนี้
เงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่อ่อนแอกว่าคาด อาทิ ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
รายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้น 1.7 แสนรายมาอยู่ที่ 2.4 แสนราย และ
ดัชนี  PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการ (เบื้ องต้น ) 
เดือน พ.ย. 65 ที่ระดับ 46.3 ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 3 เดือน
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