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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สหรัฐอเมริกา

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกคร้ัง
ที่อัตรา 0.50% ตามคาด ท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อยู่ที่ระดับ 4.25 - 4.50% ซึ่งเป็นอัตราสูงท่ีสุดนับตั้งแต่ 
เดือน ธ.ค. 50 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง 
พร้อมทั้งคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีหน้า 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการจ้างงานและด้านอัตรา
เงินเฟ้อในระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะ
สูงกว่า 5% ในปี 66 ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดของสหรัฐฯ ล่าสุดช้ีว่า
การใช้จ่ายและการผลิตเติบโตขึ้นเล็กน้อย การจ้างงาน
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่่า 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงตลอดช่วงหลายเดือน
ที่ผ่านมา (อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน พ.ย. 65 อยู่ที่
7.1%) สะท้อนถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและแรงกดดันด้าน
ราคา โดยเฉพาะราคาอาหารและพลังงานที่ส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง 

สหภาพยุโรป

Morgan Stanley ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจ (GDP) 
ของจีนปี 66 ว่าจะฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งและเร็วกว่า
ที่คาด โดยคาดว่าจะเติบโต 5.4% เพิ่มขึ้นจากการ
คาดการณ์ครั้งก่อนท่ี 5.0% และคาดว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มี .ค. 66 จาก
ความคล่องตัวที่ เพิ่มมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 ซึ่งจะสะท้อนผ่านตัวเลขทางเศรษฐกิจใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 66 ประกอบกับรัฐบาลจีนให้ความส่าคัญ
กับการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายมหภาคและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม 
Morgan Stanley ช้ีว่าเศรษฐกิจจีนยังมีความเสี่ยงจาก
ตัวเลขผู้ติดเช้ือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
ระบบสาธารณสุข และอาจท่าให้ภาครัฐทบทวนมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ ความเสี่ยงจาก
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การลงทุนภายในประเทศ
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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพ่ิมชื่อบริษัท YTMC ผู้ผลิต
ชิปหน่วยความจ ารายใหญ่ของจีน และบริษัทผู้ผลิตชิป
ปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่อีก 21 รายในบัญชีด าการค้า 
เนื่องจากไม่ต้องการให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีช้ันสูงของ
สหรัฐฯ ที่จะสามารถน่าไปใช้ในการสร้างความก้าวหน้า
ทางการทหารของจีน ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังจ่ากัด
การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นจากทุกท่ีทั่วโลกด้วยอุปกรณ์
ของสหรัฐฯ ด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ่า
กรุ งวอชิงตันให้ความเห็นว่ามาตรการนี้จะบั่นทอน
กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ และคุกคาม
เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลก 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

รัสเซียกลายเป็นแหล่งน าเข้าน้ ามันอันดับ 1 ของอินเดีย
แทนท่ีอิรักในเดือน พ.ย. 65 คิดเป็น 23% ของการน่าเข้า
น้่ามันทั้งหมดของอินเดีย และอินเดียน่าเข้าน้่ามันจากรัสเซีย
เพิ่มขึ้น 5 เดือนต่อเนื่อง หลังชาติตะวันตกลดการน่าเข้าจาก
รัสเซีย ทั้งนี้ ในเดือน พ.ย. 65 การน่าเข้าน้่ามันโดยรวมของ
อินเดียลดลง 11% จากเดือนก่อน เนื่องจากโรงกลั่นน้่ามัน
ของบริษัท Nayara Energy ที่รัสเซียถือหุ้นปิดซ่อมบ่ารุง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าในปี 64  
หนี้ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกลดลงมากที่สุดในรอบ 70 ปี
หลังจากแตะระดับสูงสุดจากผลกระทบของโควิด -19
แต่โดยรวมแล้วยังคงอยู่เหนือระดับก่อนเกิดการระบาด 
โดยหนี้ภาครัฐและเอกชนโดยรวมลดลง 10% เหลือ 
247% ของ GDP โลกในปี 64 จากจุดสูงสุดที่ 257% ของ 
GDP โลกในปี  63 โดยส่วนใหญ่ เป็นการลดลงของ
หนี้ครัวเรือนที่ลดลง 6% ขณะที่หน้ีสาธารณะลดลง 4%

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.5%
เป็นการปรับขึ้นครั้งที่  4 ติดต่อกัน ท่าให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบายในปัจจุบันอยู่ท่ี 2% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อท่ียัง
อยู่ในระดับสูง ท้ังนี้ อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย. 65 ชะลอตัว
ลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 10.0% เนื่องจากราคาพลังงาน
ปรับตัวลดลง ขณะที่ ECB คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของ
ปี 65 จะอยู่ที่ 8.4% ก่อนปรับลดลงเป็น 6.3% 3.4% และ 
2.3% ในปี 66 – 68 ตามล่าดับ นอกจากน้ี ECB ยังระบุว่า
จะลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เฉลี่ย 1.5 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 66 ไปจนถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 66

จีนลดการผลิตเหล็กลง เหลือ 74.5 ล้านตันในเดือน พ.ย. 65 
ซึ่งเป็นปริมาณต่ าที่สุดในรอบปี และการผลิตเหล็กใน
ช่วง 11 เดือนแรกของปี 65 ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจ่ากัด
การปล่อยมลภาวะในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับ
ผลกระทบจากอุปสงค์เหล็กที่ลดลง เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดและวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ด้วย



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

รัฐบาลกัมพูชามอบเงินสดให้ประชาชน 3 แสนครัวเรือน หรือประมาณ 
1.3 ล้านคน มูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผลกระทบเงินเฟ้อ
และเหตุการณ์น ้าท่วมเป็นเวลา 3 เดือน (ธ.ค. 65  –ก.พ. 66) หลังธนาคารโลก
ระบุในรายงานเศรษฐกิจว่า ราคาพลังงาน ปุ๋ย และอาหารที่เพิ่มสูงขึ น      
ท้าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และส่งผลกระทบต่อครัวเรือนยากจน 

กัมพูชา

กระทรวงเกษตรและป่าไม้ลาว แถลงความส าเร็จในการส่งออกกล้วย
ผ่านรถไฟลาว-จีน เป็นคร้ังแรก จ านวน 500 ตัน ตาม MOU ที่ลาวท้ากับ
บริษัทน้าเข้าสินค้าเกษตรชั นน้าของจีนในมณฑลหูหนาน โดยทั ง 2 ฝ่าย 
ตั งเป้าหมายการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถไฟเฉลี่ย 1 ล้านตันต่อปี 
ซึ่งจะพัฒนาสู่การส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในอนาคต

สปป.ลาว

สิงคโปร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา รายงานการส่งออกถั่วฝักและถั่วพัลส์
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ (เม.ย. - พ.ย. 65) มีมูลค่าสูงถึง 
1.05 ล้านตัน โดยถั่วทั งสองชนิดนั น เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับที่สองของ
เมียนมารองจากข้าว ครองสัดส่วน 33% ของผลผลิตเกษตรทั งประเทศ 
มีตลาดส่งออกส้าคัญ คือ จีน อินเดีย และสหภาพยุโรป โดยส่งออกผ่าน
ช่องทางขนส่งทางทะเลเป็นหลัก 

เมียนมา

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม แถลงผลการน าเข้า
รถยนต์จากต่างประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 65 โดยการน้าเข้า
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 3.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ น 
13.8% (YoY) แบ่งเป็นการน้าเข้ารถยนต์ทั งคันประมาณ 1.56 แสนคัน 
มูลค่ารวม 1.12 แสนล้านบาท เพิ่มขึ น 7.2% (YoY) ขณะที่มูลค่าที่เหลือ
เป็นการน้าเข้าชิ นส่วนมาประกอบในประเทศ

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8512
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ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของบริษัทผู้ผลิต
รายใหญ่ที่มีต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงเป็น   
ไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่บวก 7 ลดลง 1 จุด จากการส้ารวจบริษัท
กว่า 9,000 แห่ง สาเหตุจากความกังวลต่อราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ น ซ่ึงส่งผลต่อ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ น และรายได้ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ส้าหรับบริษัทที่ไม่ใช่         
ภาคการผลิต ดัชนีความเช่ือมั่นเพิ่มขึ น 5 จุด อยู่ที่บวก 19 นับเป็น
การเพิ่มขึ นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน จากมาตรการผ่อนปรนเรื่องโควิด-19   
ท้าให้การบริโภคในประเทศ และจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ น

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เอสแอนด์พี โกลบอล เรทต้ิงส์ (S&P)
คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 66 
ที่ 3.5% ต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ในเอเชีย และคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้
จะเติบโตได้เพียงร้อยละ 2.8% (YoY) โดยมีปัจจัยจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกและการผลิตในประเทศได้รับผลกระทบ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นประตูการค้า
ในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการลดสัดส่วน
ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อ GDP ลงเหลือ 5% ต่อปี ผ่าน 5 แนวทางส้าคัญ 
ได้แก่ (1) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานการขนส่ง (2) ยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มมูลค่าของโซ่อุปทาน (3) การพัฒนาพิธีการศุลกากรให้มีความทันสมัย 
(4) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย และ (5) ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ. พาณิชย์)
มีมติตั งวอร์รูม กรอ.พาณิชย์ ซึ่ งประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์         
ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัญหาที่ยืดเยื อจากปี 64-65 รวมทั งวางแผนการ
ส่งออกให้ขยายตัวได้ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ในเบื องต้นจะมุ่ง
ขยาย 3 ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ คือ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ CLMV
ซึ่งคาดว่าในปี 2565 ยอดการส่งออกรวมในทั ง 3 ตลาดจะมีมูลค่า        
1.7 ล้านล้านบาท และปี 2566 จะมีมูลค่า 2 ล้านล้านบาท

ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์ ปี 66 สู่ระดับ 5.7% จากก่อนหน้านี้ที่ 5.8% เนื่องจาก
อุปสงค์ของผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี ย
ที่สูงขึ น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การใช้จ่ายของครัวเรือนและการลงทุน
ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจปี 65 ยังมีโอกาสที่จะขยายตัว
ตามเป้าหมาย 6.5 - 7.5% จากการผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ จะเร่ิมนโยบายระบบคุ้มครองแรงงาน ในธุรกิจ
ดิจิทัล ซ่ึงปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงงานโดยเฉพาะ
คนขับรถส่งอาหาร ผู้ขับขี่รถยนต์ให้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน ไม่ได้ถูกจัด
ให้อยู่ ในกลุ่มลูกจ้าง ท้าให้ไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย         
ทั งนี  นโยบายจะเกิดขึ นในอีก 2-3 ไตรมาสหน้า เพื่อให้แรงงานกลุ่มนี            
ได้รับสิทธิ์ เช่น  ค่าจ้าง แผนเกษียณ และระบบรักษาพยาบาล เป็นต้น

ส านักงานสถิติอินโดนีเซีย เผยอัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ย. 65 ลดลง
แตะระดับต่ าสุดในรอบ 3 เดือนที่ระดับ 5.42% จากระดับ 5.71% 
ในเดือน ต.ค. 65 ซึ่งต่้ากว่าคาดการณ์ของตลาดที่ระดับ 5.5% ส่วนอัตรา  
เงินเฟ้อด้านอาหารลดลงแตะ 5.87% จาก 6.76% ในเดือน ต.ค. 65    
ซึ่งเป็นการปรับลดลงสู่ระดับต่้าสุดในรอบ 6 เดือน 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยรัฐบาลจะเร่ิมใช้มาตรการลดการ
อุดหนุนพลังงานส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ โดย
จะมุ่งหามาตรการเพ่ือช่วยผู้ยากไร้แทน เนื่องจากเงินอุดหนุน
ดังกล่าว ควรกระจายไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั ง
ประชาชนในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอาหารอย่างทั่วถึง



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ภาพรวมราคาเฉล่ียรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 75.25 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 
80.32 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่  75.47 USD/BBL โดยมี
ปัจจัยที่เป็นแรงหนุนต่อราคาน ้ามันดิบ อาทิ การซ่อมท่อส่งน ้ามันดิบ 
Keystone ล่าช้ากว่าก้าหนด ท้าให้ตลาดคาดว่า สหรัฐฯ จะมีสต็อกน ้ามันดิบ
ลดลง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
ของจีนมีแนวโน้มที่ดี คาดว่าจะช่วยให้มีความต้องการใช้น ้ามันดิบในตลาดโลก
เพ่ิมขึ น สอดคล้องกับกลุ่มโอเปกที่ได้ปรับเพ่ิมคาดการณ์ความต้องการใช้
น ้ามันดิบในปี 66 และรัสเซียอาจปรับลดการผลิตและจะไม่ขายน ้ามัน
ให้กับประเทศที่เข้าร่วมมาตรการ Price cap เพ่ือตอบโต้มาตรการดังกล่าว
ของชาติตะวันตก อย่างไรก็ดี ราคากลับมาลดลงอีกครั งในวันสุดท้ายของสัปดาห์
หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะยังคงขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบาย
ต่อในปี 66 ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางของอังกฤษและสหภาพยุโรป
ต่างปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายในสัปดาห์ดังกล่าวด้วย ขณะที่ราคา
ดูไบได้รับผลกระทบจากปริมาณการส่งออกน ้ามันของจีนในเดือน พ.ย. 65
เพ่ิมขึ น ส่งผลให้อุปทานในตลาดโลกสูงขึ น และกดดันราคาดูไบ

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 19 – 23 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 *76.53 96.23
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 11.27 6.91 5.83 38.70

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 – 16 ธ.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai

01-12-65 81.82 86.88 81.16

02-12-65 79.98 85.57 80.85

05-12-65 76.93 82.68 80.69

06-12-65 74.25 79.35 77.80

07-12-65 72.01 77.17 74.69

08-12-65 71.46 76.15 72.90

09-12-65 71.02 76.10 71.85

12-12-65 73.17 77.99 71.65

13-12-65 75.39 80.68 75..33

14-12-65 77.28 82.70 76.53

15-12-65 76.11 81.21 77.50

16-12-65 74.29 79.04 76.20

เฉลี่ย (12 - 16 ธ.ค. 65) 75.25 80.32 75.47

เฉลี่ย (ธ.ค. 65) 75.26 80.46 76.53

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

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคามีแนวโน้มผันผวน ในสัปดาห์นี มีทั งแรงหนุนและแรงกดดัน
ที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน ้ามันดิบ คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจาก
การประกาศเข้าซื อน ้ามันดิบเพ่ือส้ารองในคลังส้ารองเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จ้านวน 3 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นไปตามแผนที่
ก้าหนดไว้เมื่อราคาน ้ามันดิบได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับราว 70 USD/BBL และ
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ของจีน อย่างไรก็ดี ราคา
น ้ามันดิบยังมีแรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีนโยบายที่จะขึ น
อัตราดอกเบี ยต่อเนื่องในปี 66 ทั งนี  ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามที่อาจสร้าง
ความผันผวนต่อราคา คือ การตอบโต้จากรัสเซียต่อมาตรการ Price cap 
ของชาติตะวันตก และมาตรการ Gas price cap ที่ยังอยู่ ระหว่าง
การหารือของสหภาพยุโรป

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 95.22 86.36

Brent 101.48 92.36

WTI, Brent, Dubai (Avg) 98.19 85.52

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
11 เดือน

12 – 16 ธันวาคม 2565



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ธ.ค. 65 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 29,413 29,743
%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 6.4 4.2 3.6 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 1,792 1,800
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -6.3 -5.2 0.3 0.0

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,798.86 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.8% ในขณะที่
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,410 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.5% ถือเป็นการปรับเพิ่มเป็นคร้ังที่ 7 ของปีนี้ ส่งผลให้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 4.25 – 4.50% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 15 ปี และ FED จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ต่อไปจนกว่าจะถึงปี 2567 ซี่งจะเป็นปีสิ้นสุดวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ย โดย FedWatch Tool คาดว่าปี 2566 ดอกเบี้ยสูงสุดจะ
ขึ้นไปถึงระดับ 5.0% ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ต้นทุนด้านสินเชื่อของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจจ านวนมาก
เพิ่มข้ึน และเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นปัจจัยให้ราคาทองค าเพิ่มสูงขึ้น
2) ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ เกิด Inverted yield curve อีกครั้งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอย อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 4.25% ในวันที่ 15 พ.ย. และสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปี 
ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ อีกครั้ง หลังจาก FED ประกาศจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและยาวนานขึ้น 
ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. ลดลง 0.6% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 11 เดือน 
เนื่องจากผลกระทบจากเงินเฟ้อ ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น เงินออมของประชาชนอ่อนแอ ท าให้ชะลอการบริโภค ส่งผลให้ราคาทองค า
เพิ่มข้ึนตามความต้องการถือครองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,770–1,820 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีจากสถาบัน Ifo เดือน ธ.ค. รายงานความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB Consumer Confidence ของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. ยอดขายบ้านมือสองและยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ 
เดือน พ.ย. ดัชนี GDP ไตรมาสที่ 3 ยอดค าสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. และดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล 
(PCE Price Index) ของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC สมาคมค้าทองค า และ YLG group ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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Gold Spot Thai Gold



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 34.87* 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 3.88 9.66

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ธ.ค. 65   ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 19 - 23 ธ.ค. 65

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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เงินบาทมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความกังวล
ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลาดการเงินยังคงอยู่ในภาวะ
ปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น อันเนื่องมาจากความกังวลแนวโน้ม
การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังบรรดาธนาคารกลางประเทศ
เศรษฐกิจหลักยังคงส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายต่อเนื่องตลอดปีหน้า ซ่ึงคาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี 67 ส่งผลให้นักลงทุนยังคงมีความต้องการ
ซ้ือเงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดัน
ให้เงินบาทอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม เงินบาทยังมีปัจจัยหนุนจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีนและฮ่องกง 
นอกจากนี้ หากธนาคารกลางญีปุ่่น ส่งสัญญาณพร้อมปรบันโยบาย
การเงินให้ตึงตวัมากขึ้นก็จะมีส่วนหนุนให้กระแสเงินทุนไหลเข้ามา
เก็งก าไรในตลาดการเงินเอเชีย รวมถึงไทยมากขึ้น
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ดัชนี
ความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือน ธ.ค. 65 การเริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้าน
มือสอง ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน ข้อมูลรายได้และ
การใช้จ่ายส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อที่วัดจาก PCE/Core PCE 
Price Index เดือน พ.ย. 65 และ GDP ไตรมาส 3/65 (final) ตลอดจน
ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวน
ค่อนข้างมาก โดยในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นจาก
สัปดาห์ก่อน สอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค
ท่ามกลางแรงหนุนจากสัญญาณการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
โควิด-19 ของจีนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระแสการคาดการณ์
ว่าธนาคารสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มที่จะชะลอขนาดการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ 
เดือน พ.ย. 65 ต่ ากว่าที่ตลาดคาด ท าให้ในระหว่างสัปดาห์เงินบาท
แตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 6 เดือนที่ 34.61 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เงินบาทพลิกกลับมามีทิศทางอ่อนค่าลง 
ตามเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น หลังผลการประชุม FED มีมติ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.5% และยังคงส่งสัญญาณ
เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี 66 - 67 เนื่องจากแรงกดดัน
เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง โดยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในปี 66
ของ FED (dot plot) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดจะอยู่ที่ 5.1% 
ซ่ึงสูงกว่ามุมมองเดิมที่ 4.6% ในเดือน ก.ย. 65 นอกจากนี้ 
ธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางยุโรป ก็ได้มีการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 0.5% ด้วยเช่นกัน สร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจ
โลกอาจชะลอตัวลงหนัก และเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ซ่ึงกดดันให้ตลาดปิดรับความเสี่ยง

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
12 – 16 ธันวาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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