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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ปี 65 คร้ังที่ 2 ว่าขยายตัว 
2.9% จากไตรมาสก่อนหน้า (สูงกว่าคาดการณ์ครั้งแรก
ซึ่งอยู่ที่ 2.6%) นับเป็นการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนหลังจาก
ที่เศรษฐกิจหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6%
ในไตรมาส 2 บ่งช้ีถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
แม้ต้องเผชิญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่
เพิ่มสูงในรอบหลายทศวรรษ อีกทั้งตลาดแรงงานสหรัฐฯ 
ยังคงแข็งแกร่งโดยการจ้างงานเพ่ิมขึ้นและการว่างงาน
เกือบต่่าที่สุดในรอบครึ่งศตวรรษ และผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายเงิน
อย่างต่อเนื่องแม้เผชิญกับราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น

ออสเตรเลีย

ส านักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานยอดการค้าปลีก 
เดือน ต.ค. 65 หดตัว 0.2% จากเดือนก่อนหน้า (ต่่ากว่า
ที่คาดว่าจะขยายตัว 0.5% และต่่ากว่าเดือน ก.ย. 65
ที่ขยายตัว 0.6%) ซ่ึงเป็นการลดลงคร้ังแรกในปี 65
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ เ พ่ิมขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ ายของ ผู้บริโภค ซึ่ ง เป็น
ตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่าคัญ การค้าปลีก
ท่ีลดลงอาจท่าให้ธนาคารกลางออสเตรเลียชะลอการขึ้น
ดอกเบี้ย เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและ
รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เศรษฐกิจออสเตรเลีย
ยังเผชิญกับการชะลอตัวของตลาดส่งออกหลักอย่างจีน
ที่มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 เพิ่มขึ้น และเกิดความไม่สงบจากการใช้
นโยบายควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวด

/

การใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์บางส่วนหยุดชะงัก โดยฮอนด้าระงับ
การผลิตที่โรงงานในเมืองอู่ฮั่น เนื่องจากพนักงานไม่สามารถ
ไปท่างานได้จากข้อจ่ากัดการเดินทางในพื้นที่ ยามาฮ่า 
ระงับการผลิตบางส่วนในเมืองฉงช่ิง และโตโยต้า ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของโลก ก่าลังปรับการผลิตที่
โรงงานในจีนจากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่นรายอื่น อาทิ นิสสัน มาสด้า และมิตซูบิชิ 
เปิดเผยว่า การด่าเนินงานในจีนยังไม่ได้รับผลกระทบ
ในขณะนี้ ขณะที่โฟล์คสวาเกน ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
สัญชาติเยอรมัน ระงับการผลิตที่โรงงานในเมืองเฉิ งตู
และปิดสายการผลิต 2 ใน 5 ของโรงงานในเมืองฉางชุน 
จากปัญหาขาดแคลนส่วนประกอบรถยนต์

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

ส่งออกไปโลก 243,138.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว 9.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• การส่งออกไทยเดือน ต.ค. 65 มีมูลค่า 21,772.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หดตัว 4.4% จากปีก่อน โดยอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าชะลอลง
จากการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวโลกท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อก่าลังซื้อและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค ภาคการผลิตของโลกชะลอลง
ต่อเนื่องสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโลกที่ต่่ากว่า
ระดับ 50 โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปที่ขาดแคลนพลังงาน
อย่างรุนแรง และตลาดจีนที่ยังคงใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ 
เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าใน
หลายหมวดชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี การส่งออกในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 65 (ม.ค. - ต.ค.) ยังขยายตัวที่ 9.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ลาตินอเมริกา
YTD +7.6%

ตะวันออกกลาง
YTD +26.2%

รัสเซีย และ CIS
YTD -36.8%

ทวีปแอฟริกา
YTD -1.8%

เอเชียใต้
YTD +17.2%

จีน
YTD -6.1%

เกาหลีใต้
YTD +12.2%

ญี่ปุ่น
YTD +0.5%

อาเซียน (9)
YTD +16.1%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD +4.8%

ทวีปอเมริกาเหนือ
YTD +16.8%

สหรัฐอเมริกา
YTD +16.8%

EU 27
YTD +6.8%

การส่งออกของไทย (ม.ค. – ต.ค. 65)
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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
ออสเตรเลีย – อินเดีย (Australia - India Economic 
Cooperation and Trade Agreement : ECTA)
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ธ.ค. 2565 และคาดว่า     
จะท าให้มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเพ่ิมขึ้น
เป็น 4.5 – 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเวลา 5 ปี    
จากการลดภาษีน่าเข้าระหว่างกัน โดยความตกลงจะช่วยให้
ผู้ส่งออกอินเดียและออสเตรเลียไม่ต้องเสียภาษีประมาณ
ปีละ 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามล่าดับ ทั้งนี้  ในปี 2564 อินเดียเป็นคู่ค้ารายใหญ่
อันดับ 9 ของออสเตรเลีย ด้วยมูลค่าการค้าสินค้าและ
บริการ 2.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอินเดียส่งออก
ไปออสเตรเลีย 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (สินค้าส่าคัญ 
ได้แก่ น้่ามันส่าเร็จรูป เภสัชภัณฑ์ ไข่มุกและอัญมณี 
เครื่องประดับ และสิ่งทอ) และอินเดียน่าเข้าจากออสเตรเลีย 
1.70 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (สินค้าและบริการส่าคัญ 
ได้แก่ ถ่านหิน ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ เศษโลหะและ
อโลหะ และบริการเกี่ยวกับการศึกษา) 

จีน



กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เผยตัวเลข
ดัชนีค้าปลีก เดือน ต.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 4.3% (YoY) ต ่ำกว่ำกำร
คำดกำรณ์ที  5% (YoY) เนื องจำกภำวะเศรษฐกิจหดตัวในไตรมำสที  3 
อัตรำเงินเฟ้อเดือน ต.ค. 65 ที สูงสุดในรอบ 40 ปี และเงินเยนอ่อนค่ำ 
ส่งผลต่อกำรน่ำเข้ำสินค้ำพลังงำนและอำหำรที ลดลง ซึ งเป็น
แนวโน้มที อำจก่อให้เกิดภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท่ำให้ธุรกิจค้ำปลีก
ซึ งเป็นหัวใจขับเคลื อนเศรษฐกิจญี ปุ่น ต้องเผชิญควำมท้ำทำย
จำกยอดขำยที ลดลง

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ส่งผล
ให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้นเป็น 3.25% โดยปรับขึ้นในอัตรำที ชะลอลง
จำกครั้งก่อนหน้ำที มีกำรปรับเพิ มขึ้นถึง 0.5% เนื องจำกรัฐบำลท้องถิ น   
บำงแห่งไม่สำมำรถช่ำระหนี้หุ้นกู้ได้ เพรำะผลตอบแทนของหุ้นกู้ที ต้อง
ช่ำระคืน เพิ มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ยังปรับลดกำรคำดกำรณ์เศรษฐกิจ
เกำหลีใต้ปี 66 จำกกำรเติบโตที  2.1% (YoY) เหลือเพียง 1.7% (YoY) 

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมิน
ผลกระทบของ FTA กัมพูชา-เกาหลีใต้ หรือ CKFTA ที่จะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 ธ.ค. 65 โดยมีกิจกรรมแนะน่ำขั้นตอนกำรส่งออกแก่ภำคเอกชน 
และกำรรับรองแหล่งก่ำเนิดสินค้ำที ถูกต้อง ซึ งคำดว่ำควำมตกลงดังกล่ำว
จะดึงดูดนักลงทุนจำกต่ำงชำติให้เข้ำมำลงทุนในกัมพูชำมำกขึ้น

กัมพูชา

กระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของสปป.ลาว รายงานการท่องเที่ยว 
9 เดือนแรกของปี 65 มีนักท่องเที ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศ 
1.7 ล้ำนคน เพิ มขึ้น 1.7% (YoY) โดยเป็นนักท่องเที ยวไทยอันดับหนึ ง 
ตำมด้วยจีน เกำหลีใต้ และสหรัฐฯ อย่ำงไรก็ตำม จ่ำนวนยังต ่ำกว่ำ
ช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 62 ที มีนักท่องเที ยวต่ำงชำติเข้ำมำถึง 4.8 ล้ำนคน

สปป.ลาว

สิงคโปร์

รัฐบาลเมียนมา สั่งระงับโครงการด าเนินงานด้านการพัฒนาประเทศ 
ทุกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับเงินกู้จากต่างประเทศเพ่ิมเติม โดย
รัฐบำลปฏิเสธที จะกู้เงินจำกต่ำงประเทศเพิ มเติม และให้เหตุผลว่ำ
ต้องกำรช่ำระหนี้เงินกู้เดิมที เกิดขึ้นจำกรัฐบำลชุดที แล้วให้หมดก่อน ทั้งนี้ 
เมียนมำได้ช่ำระหนี้เงินกู้ต่ำงประเทศแลว้ ประมำณ 1.5 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
ขณะที ยอดหนี้เงินกู้เต็มจ่ำนวนยังไม่มีกำรเปิดเผยอย่ำงเป็นทำงกำร

เมียนมา

สมาคมผู้ส่งออกและผลิตอาหารทะเลเวียดนาม เผยมูลค่าการส่งออก
สัตว์น้ าในปี 65 คาดว่าจะสูงถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยช่วง 10 เดือนแรกปี 65 กำรส่งออกกุง้เพิ มขึ้น 30% (YoY) ปลำสวำย 
เพิ มขึ้น 80% (YoY) ขณะที กำรส่งออกทูน่ำมีมูลค่ำสูงกว่ำ 1 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศำสตร์ และกำรส่งออกเพิ มขึ้นใน
เกือบทุกตลำด โดยมีตลำดหลักส่ำคัญ คือ สหรัฐฯ จีน และญี ปุ่น 

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Enhancing Trade 
Facilitation for Thailand Competitiveness” โดยระบุควำมท้ำทำย
ทำงเศรษฐกิจ 4 ประกำร ได้แก่ (1) ปัญหำโควิด-19 (2) ปัญหำภูมิรัฐศำสตร์ 
(3) กำรกีดกันทำงกำรค้ำ และ (4) เศรษฐกิจโลกชะลอตัว พร้อมเน้นย้่ำให้
ภำครัฐและเอกชนร่วมมือกันแก้ปัญหำมำกขึ้น สร้ำงโอกำสให้ SMEs และ
วิสำหกิจชุมชนร่วมกันเปิดตลำดกำรส่งออก เพื อให้กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
เป็นตัวขับเคลื อนเศรษฐกิจท่ำมกลำงปัจจัยควำมท้ำทำยข้ำงต้น

กระทรวงพาณิชย์ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเร่ิมโครงการลดค่าครองชีพ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยใช้ชื่องานว่า “New Year 
Grand Sale 2023” ตั้งแต่กลำงเดือน ธ.ค. 65 ถึงสิ้นเดือน ม.ค. 66
โดยจะมีกิจกรรมลดรำคำสินค้ำและบริกำร นอกจำกนี้ยังได้ขยำย
เวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ลดค่ำธรรมเนียม ส่งเสริมให้ควำมรู้
ในกำรประกอบธุรกิจ ผลักดันกำรประกันรำยได้เกษตรกรและ
มำตรกำรคู่ขนำน ให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด คือ ข้ำว          
มันส่ำปะหลัง ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปำล์มน้่ำมัน และยำงพำรำ

ส านักงานบริการทางการเงินของอินโดนีเซีย ประกาศผ่อนผัน
ขยายระยะเวลาช าระเงินกู้ให้กับภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจอำหำรและเครื องดื ม รวมถึงอุตสำหกรรมสิ งทอและรองเท้ำ 
ส่วนธุรกิจ SMEs ที ยังไม่ฟื้นตัวจำกผลกระทบโควิด-19 มีสิทธิ์ที 
จะเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวได้เช่นกัน โดยจะมีผลไปจนถึง มี.ค. 67

ส านักงานสถิติแห่งชาติ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ต.ค. 65 
เพ่ิมขึ้น 4.0% (YoY) ส่วนดัชนี รำคำผู้บริ โภคพื้นฐำน เพิ มขึ้ น                  
4.1% (YoY) ซึ งเป็นมำตรวัดกำรเปลี ยนแปลงของรำคำสินค้ำและ     
บริกำรทุกประเภท ยกเว้นอำหำรสดและรำคำสินค้ำที รัฐบำลควบคุม
ขณะที อัตรำเงินเฟ้อ 10 เดือนแรกปี 65 ปรับตัวเพิ มขึ้น 3.3% (YoY)

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เผยคาดการณ์ GDP
ปี 66ขยายตัวระหว่างร้อยละ 0.5 - 2.5 ลดลงจำกร้อยละ 3.5 ของปี 65 
เป็นผลจำกเศรษฐกิจชะลอตัวและอัตรำเงินเฟ้อทั วโลก ประกอบกับอุปสงค์
จำกต่ำงประเทศลดลง เพรำะแรงกดดันทำงเศรษฐกิจ ทั้ งภำวะ                   
ห่วงโซ่อุปทำนโลกหยุดชะงัก และอัตรำกำรบริโภคของจีนที ลดลง
จำกนโยบำยโควิดเป็นศูนย์ ซึ งกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมกำรส่งออก

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เตรียมลดอัตราภาษีน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 
ประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์นั งส่วนบุคคล รถบัส รถบรรทุก 
จักรยำนยนต์ และช้ินส่วนต่ำง ๆ ซึ งปัจจุบันอยู่ที  5 - 30% โดยจะ
ปรับลดเหลือ 0% เป็นเวลำ 5 ปี เป็นกำรกระตุ้นผู้บริโภคให้หันมำใช้
รถยนต์ไฟฟ้ำมำกขึ้น เพื อขยำยตลำดในประเทศ รวมทั้งเพื อเสริมสร้ำง
ควำมมั นคงด้ำนพลังงำน และลดกำรพึ งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8512
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สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสปัดาห์ WTI และ Brent เพิ่มขึ้น แต่ราคาเฉลี่ย Dubai
ลดลง โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ท่ี 
79.44 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ท่ี 84.82 USD/BBL และ
ดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ท่ี 79.92 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบมีปัจจัยบวก
จากปริมาณน ้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลง 12.6 ล้านบาร์เรล
และในช่วงท้ายสัปดาห์ได้รับแรงหนุนจากรัฐบาลจีนมีแนวโน้มท่ีจะ
ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาด อย่างไรก็ดี ราคาน ้ามันดิบ 
Dubai ยังคงได้รับผลกระทบจากจ้านวนผู้ติดเชื อท่ีสูงขึ นอย่างรวดเร็ว
ในประเทศจีน ซ่ึงท้าให้ตลาดยังคงกังวลต่อปริมาณความต้องการใช้
น ้ามันในช่วงเวลานี 
สรุปราคาเฉลี่ยเดือน พ.ย. 65 ลดลงจากเดือน ต.ค. 65 จ้านวน 3.52 
USD/BBL เหลือเฉลี่ย 87.01 USD/BBL แต่ยังสูงกว่าปี 64 อยู่ท่ี 8.76%
(YoY) โดยราคายังคงได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจโลก
จะเข้าสู่ภาวะชะลอตัว และมีปัจจัยเพิ่มเติมจากการปิดเมืองเศรษฐกิจ
และการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีน

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 5 – 9 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 86.07 *80.90 96.59
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 11.27 6.91 11.88 39.22

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 – 2 ธ.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
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
28-11-65 77.24 83.19 76.52
29-11-65 78.20 83.03 80.83
30-11-65 80.55 85.43 80.25

เฉลี่ย (พ.ย. 65) 84.09 90.85 86.07
01-12-65 81.82 86.88 81.16
02-12-65 79.98 85.57 80.85

เฉลี่ย (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65) 79.44 84.82 79.92

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

98.13

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

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคามีแนวโน้มผันผวน เน่ืองจากสัปดาห์นี มีทั งปัจจัยบวกและลบท่ียัง
ต้องคอยติดตามผล โดยมีปัจจัยบวกจากกลุ่มโอเปกพลัสยังคงนโยบาย
ลดก้าลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน และรัฐบาลจีนมีแผนท่ีจะประกาศ
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฉบับใหม่ท่ีคาดว่าจะผ่อนคลายขึ น
ในวันพุธนี  ขณะท่ีมีปัจจัยลบจากกลุ่ม G7 ใช้มาตรการจ้ากัดเพดาน
ราคาซื อขายน ้ามันของรัสเซียอยู่ท่ี 60 USD/BBL ซ่ึงตลาดก้าลังประเมิน
ผลได้-ผลเสียของมาตรการนี  และจ้านวนผู้ติดเชื อในจีนท่ีสูงขึ นยังคง
เป็นปัจจัยกดดันส้าคัญ แม้ว่ารัฐบาลจีนมีแผนจะผ่อนคลายมาตรการ
คุมเข้มการแพร่ระบาดในเร็ว ๆ นี  ก็ตาม ซ่ึงต้องติดตามท่าทีรัฐบาลจีนต่อไป เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 95.88 89.33

Brent 102.13 95.33

WTI, Brent, Dubai (Avg) 98.19 85.52

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ

เฉลี่ย
11 เดือน
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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 29,620 29,450 29,746
%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 6.4 4.2 3.7 9.5

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 1,726 1,794 1,801
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -6.3 -5.2 0.4 0.1

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,768.13 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.3
ในขณะที่ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,450 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.9 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED กล่าวปาฐกถาพิเศษ 
ที่ Brooking Institution ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยถึงระดับที่เพียงพอจะท าให้เงินเฟ้อลดลง และการชะลอการข้ึนดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้น
เร็วที่สุดในเดือน ธ.ค. นี้ แต่การต่อสู้กับเงินเฟ้อจะยังไม่จบลงในเร็ววัน เพราะการฟื้นเสถียรภาพราคาสินค้าจะต้องตรึงดอกเบี้ยในระดับ
ที่เหมาะสมไว้ระยะหนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นการคาดการณ์ว่าวงจรการข้ึนอัตราดอกเบี้ยของ FED ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้ว 
ท าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับ
ต่ าสุดในรอบ 10 สัปดาห์ หนุนให้ราคาทองค าปรับเพิ่มขึ้น  
2) ดัชนีภาคการผลิต เดือน พ.ย. 65 ของสหรัฐฯ จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ลดลงสู่ระดับ 49.0 ต่ าสุดในรอบ 2 ปี 
ซึ่งดัชนีภาคการผลิตที่มีระดับที่ต่ ากว่า 50 สะท้อนให้เห็นถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิต โดยเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปีครึ่ง 
โดยอุปสงค์ของตลาดได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย ค าสั่งซื้อใหม่หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน และความกังวลต่อเศรษฐกิจชะลอตัว 
ผลักดันราคาทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
3) ราคาทองค าในประเทศลดลง จากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%
4) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,740 – 1,790 ดอลลารส์หรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ค ากล่าวของประธานธนาคารกลางยุโรป ดัชนี PMI เดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการผลิต เดือน พ.ย. และดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC สมาคมค้าทองค า และ YLG group ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
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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 37.92 36.43 34.88 35.07
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.33 12.13 13.26 10.06 3.92 9.67

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 6 - 10 ธ.ค. 65

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

37.68 37.41 37.34
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35.35
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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. 28 พ.ย. 29 พ.ย. 30 พ.ย. 1 ธ.ค. 2 ธ.ค.

เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยหนุนจาก
ภาพรวมตลาดการเงินที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น เงินบาทยังมี
แรงหนุนจากการคาดการณ์ของนักลงทุนที่ประเมินว่า การปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ใกล้ที่จะแตะจุดสูงสุดของวัฏจักรแล้ว 
หลังจากแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มทยอยผ่อนคลายลง ท าให้นักลงทุน
ในตลาดปรับเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ซ่ึงกดดันให้เงิน
ดอลลาร์ฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ 
ตลอดจนปัจจัยหนุนจากจากการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงิน
ฝั่งเอเชีย หลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และความหวัง
การเปิดประเทศของจีน ที่ช่วยสร้างความเชื่อม่ันแก่ตลาดการเงิน
ในภูมิภาค ประกอบกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทย 
ที่ช่วยลดช่องว่างของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยและสหรัฐฯ 
ให้แคบลง อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19
ในจีน ยังคงเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินบาทให้มีความผันผวนในบางช่วง
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของไทย
เดือน พ.ย. 65 ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และท่าทีต่อมาตรการควบคุม
โควิด-19 ของจีน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ 
ยอดสั่งซ้ือภาคโรงงานเดือน ต.ค. 65 ดัชนี PMI และ ISM ภาคบริการ 
และดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน พ.ย. 65 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
(เบื้องต้น) เดือน ธ.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาแข็งค่า
ขึ้นอย่างรวดเร็ว แตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 5 เดือนครึ่ง 
เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องซ่ึงสอดคล้องกับทิศทาง
สกุลเงินเอเชียอื่น ๆ โดยเงินบาทแตะระดับที่แข็งค่าที่สุด
นับตั้งแต่ช่วงเดือน มิ.ย. 65 ที่ 34.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ด้วยแรงหนุนส าคัญจากการทยอยฟื้นตัวของเงินหยวน ท่ามกลาง
ความหวังเกี่ยวกับการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid
ของจีน ซ่ึงท าให้เงินทุนเริ่มไหลเข้าตลาดการเงินในภูมิภาคเอเชีย
มากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีแรงหนุนจากปัจจัยในประเทศที่ท าให้
เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง จากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอีก 0.25% 
ไปอยู่ที่  1.25% พร้อมมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยในปี 66 โดยได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวและ
การบริโภคในประเทศ นอกจากนี้เงินบาทยังมีแรงหนุนจาก
การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ฯ หลังประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) กล่าวปาฐกถาว่าด้วยนโยบายการเงินและการคลัง 
โดยส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นถึงการชะลอขนาดการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ ยนโยบายในการประชุมรอบสุดท้ายของปี 
(13 – 14 ธ.ค. 65) เนื่องจากได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึง
ระดับที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อแล้ว

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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