
WORLD
ECONOMIC UPDATE

WEEKLY BRIEFING 

19 - 23 ธันวาคม 2565



/

จีน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

อียิปต์

นายโอซามา ราบี ประธานองค์การคลองสุเอซ (The Suez 
Canal Authority : SCA) เปิดเผยว่า ในปี 65 คลองสุเอซ
ท ารายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี 64 ซ่ึงอยู่ที่ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มีเรือบรรทุกสินค้ากว่า 23,000 ล า ซึ่งบรรทุกสินค้าราว 
1.4 พันล้านตัน ผ่านคลองสุเอซ เพิ่มขึ้นจาก 21,700 ล า 
ในปีก่อนหน้า ขณะที่นายวาเอล อัดดัวร์ อดีตรองประธาน
องค์การคลองสุเอซ ระบุว่า รายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์นี้
เกิดจากความต้องการน้ ามันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนส่ง
พลังงานทางทะเลส่วนใหญ่จะถูกขนส่งผ่านคลองสุเอซ 
และคาดว่ารายได้ของ SCA จะเพิ่มขึ้นในปี 66 จากค่าบริการ
ที่จะปรับเพิ่มขึ้น 10 – 15% ตั้งแต่เดือน ม.ค. 66 ทั้งนี้
คลองสุเอซเป็นแหล่งรายได้และแหล่งทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศท่ีส าคัญของอียิปต์ โดยมีสินค้าราว 12% ของ
ปริมาณการค้าโลกถูกขนส่งผ่านเส้นทางนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือ
ที่ส าคัญและรวดเร็วที่สุดที่เช่ือมโยงระหว่างแอฟริกา เอเชีย 
และยุโรป โดยเช่ือมระหว่างทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

สหภาพยุโรป

บริษัท กว่างโจว โตโยต้า มอเตอร์ จ ากัด (GTMC) ได้ขยาย
ก าลังการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle 
: NEV) ระยะที่ 2 ในนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง
ทางตอนใต้ของจีน โดยโครงการรถยนต์พลังงานใหม่ จะ
ครอบคลุมพื้นที่ 7.4 แสนตารางเมตร ด้วยก าลังการผลิตรถยนต์ 
2 แสนคันต่อปี ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีก าลังการผลิตรถยนต์รวม 
1 ล้านคันต่อปี และกลายเป็นฐานการผลิตแบบรวมศูนย์ที่ใหญ่
ท่ีสุดในโลกของโตโยต้า โดยบริษัทฯ เปิดเผยว่า จะขยายการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าและเร่งยกระดับการออกแบบเชิงนิเวศส าหรับ
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ และวางแผนที่ จะเพิ่มสัดส่วน
การจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นประมาณ 60% ของยอดขาย
รถยนต์ทั้งหมด ในปี 2568 และเพิ่มขึ้นเป็น 100% ในปี 2578
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อินเดีย

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)คาดการณ์ว่า การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ของอินเดียจะอยู่ในระดับปานกลาง 
สะท้อนแนวโน้มที่ดีน้อยลงและสภาวะทางการเงินที่
เข้มงวดขึ้น โดยคาดวา่ GDP ในปีงบ 65-66 (เดือน เม.ย. 65 –
มี.ค. 66) และปีงบ 66-67 (เดือน เม.ย. 66 – มี.ค. 67) จะ
ขยายตัว 6.8% และ 6.1% ตามล าดับ และคาดว่าในปีงบ 65-66 
อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 6.9% จากแรงกดดันด้านราคา และ
จะค่อย ๆ ลดลงในปีถัดไป อีกทั้งคาดว่าการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3.5% ต่อ GDP เป็นผลจากราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น และอุปสงค์การน าเข้าที่แข็งแกร่งขึ้น

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงกลไกชั่วคราว
ในการจ ากัดเพดานราคาก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่ 15 ก.พ. 66 เพื่อบรรเทาปัญหาราคา
ก๊าซธรรมชาติที่สูงจนเกินไป ไม่สะท้อนราคาในตลาดโลก 
ขณะที่ต้องมั่นใจได้ว่าจะมีความมั่นคงของอุปทานพลังงาน
และเสถียรภาพของตลาดการเงิน โดยกลไกนี้จะถูกใช้โดย
อัตโนมัติ เมื่อราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 1 เดือนล่วงหน้า
ในตลาดยุโรป (Month-Ahead Title Transfer Facility Price) 
สูงกว่า 180 ยูโรต่อเมกะวัตต์ช่ัวโมงเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน 
และสูงกว่าราคาอ้างอิงก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดโลก
ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 35 ยูโรต่อเมกะวัตต์ช่ัวโมง

รัสเซีย

รัส เ ซียกลายเป็นแหล่ งน า เข้ าน้ ามันหลักของจีน 
โดยในเดือน พ .ย. 65 รัสเซียส่งออกน้ ามันไปยังจีน
เพ่ิมขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
แซงหน้าซาอุดีอาระเบียที่ เคยเป็นแหล่งน าเข้าหลัก
ของจีน จีนน าเข้าน้ ามันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
โรงกลั่นของจีนเร่งตุนน้ ามันก่อนมาตรการจ ากัดเพดาน
ราคาน้ ามันของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 65 
โดยปริมาณการส่งน้ ามันดิบของรัสเซียมายังจีน ซึ่งรวมถึง
น้ ามันที่ส่งผ่านท่อส่งน้ ามันไซบีเรียตะวันออก-มหาสมุทร
แปซิฟิก (The Eastern Siberia – Pacific Ocean 
(ESPO) Oil Pipeline) และการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือ
ในฝั่งยุโรปและตะวันออกไกลของรัสเซีย อยู่ท่ี 7.81 ล้านตัน 
(1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ) ขณะที่จีนน าเข้าน้ ามันจาก
ซาอุดีอาระเบีย 6.62 ล้านตัน (1.61 ล้านบาร์เรลต่อวัน) 
ลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ปี 65 คร้ังที่ 3 ว่าขยายตัว 
3.2% จากไตรมาสก่อนหน้า (สูงกว่าคาดการณ์ครั้งที่ 2 
ซึ่งอยู่ที่ 2.9%) นับเป็นการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนหลังจากที่
เศรษฐกิจหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ใน
ไตรมาส 2 สะท้อนถึงการเร่งตัวของการลงทุนถาวรที่ไม่ใช่
ที่อยู่อาศัย การใช้จ่ายของผู้บริโภค การใช้จ่ายภาครัฐ และ
การส่งออก ขณะท่ีการลงทุนในท่ีอยู่อาศัยชะลอลง และ
การน าเข้าลดลง 



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงเศรษฐกิจการคลังกัมพูชา เสนอแผนแม่บทออกแบบเมืองสีหนุ
เป็นเขตเศรษฐกิจต้นแบบอเนกประสงค์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือของรัฐบาลกัมพูชาและสถาบันออกแบบผังเมืองแห่งเสิ่นเจิ้นของจีน 
เพื่อสร้างสีหนุวิลล์ให้เป็นเขตเศรษฐกิจหลักในอาเซียน ที่มีอุตสาหกรรม
อัจฉริยะขั้นสูงและใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์อัจฉริยะเช่นเดียวกับเมืองเสิ่นเจิ้น

กัมพูชา

สมัชชาแห่งชาติลาว ผ่านร่างแผนการเงินปี 66 โดยมีเป้าหมายในการลด
อัตราเงินเฟ้อให้เหลือเพียง 9% ซึ่งรัฐบาลให้ค ามั่นว่าจะติดตามควบคุม
ราคาสินค้าน าเข้าเพื่อป้องกันการขึ้นราคาโดยไม่เหมาะสม ทั้งนี้ อัตรา       
เงินเฟ้อ 10 เดือนแรกของปี 65 อยู่ที่ 19.7% เป็นผลจากเงินกีบอ่อนค่า         
ท าให้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะพลังงานมีราคาสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนสินค้า

สปป.ลาว

สิงคโปร์

ทางการเมียนมาน านักธุรกิจเอกชนลงพ้ืนที่ตรวจสอบความพร้อมของ
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา 1 ที่เชื่อมต่อ จ.เมียวดี กับ อ.แม่สอด 
โดยคาดการณ์ว่าจะเปิดให้ผ่านเข้า-ออกได้ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 66 เป็นต้น
ไป เพื่อส่งเสริมการค้าทางบกให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยผู้ประกอบการ
ไทยคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการส่งออกวัสดุก่อสร้างไปยังจังหวัดเมียวดี 
ซึ่งมีนักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จ านวนมาก

เมียนมา

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนาม   
ปี 66 จาก 6.7% (YoY) เหลือ 6.3% (YoY) จากอุปสงค์โลก
ชะลอตัว โดยภาคส่วนที่คาดว่าได้รับผลกระทบสูงสุดคือภาคการ
ส่งออก เนื่องจากความต้องการสินค้าจากคู่ค้ารายใหญข่องเวียดนาม
ปรับลดลง ปัญหาซัพพลายเชน ตลอดจนนโยบายควบคุมโควิด-19
ของจีนซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8512
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รัฐบาลญี่ปุ่นก าหนดรายการสินค้า 11 ชนิดที่ต้องเร่งรักษาส่วนแบ่งใน
ตลาดโลก และสร้างความมั่นคงด้านซัพพลายเชน ประกอบด้วยแร่ส าคัญ 
เซมิคอนดักเตอร์ ปุ๋ย เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 
ระบบคลาวด์ ช้ินส่วนอากาศยาน ก๊าซธรรมชาติ ยาฆ่าเช้ือ แม่เหล็กถาวร 
และช้ินส่วนเรือ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งงบประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สนับสนุนการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวท้ังในและนอกประเทศ เนื่องจาก
มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอนาคต

กระทรวงการคลังเกาหลีใต้ เผยคาดการณ์เศรษฐกิจปี 66 จะเติบโตที่ 
1.6% (YoY) ซึ่งชะลอลงกว่าการคาดการณ์เดิมที่ 2.5% (YoY) เนื่องจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการบริโภคในประเทศเริ่มอ่อนก าลังลง 
ทั้งนี้ เกาหลีใต้เป็นประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้ารถยนต์ เรือ ชิปคอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยคาดว่า
การส่งออกในปี 66 จะขยายตัว 4.5% (YoY) จากที่ขยายตัว 6.6% ในปี 65

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งในการขานรับนโยบาย
‘อาหารไทย อาหารโลก’ จากการต่อยอด และสนับสนุนการส่งออกสินค้า
ฮาลาลให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม โดยสถิติการส่งออกอาหารฮาลาล 
ในปี 64 มีมูลค่าการส่งออก รวม 4,188.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัว 4.12% (YoY) มีสัดส่วน 12.13% ของการส่งออกอาหาร
ทั้งหมด สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ธัญพืช ของปรุงแต่งจากสัตว์
น้ า และขนม เป็นต้น ตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ และเยเมน
กระทรวงพาณิชย์ เผยสินค้ากลุ่ม BCG มีโอกาสส่งออกเจาะ
ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ในแคนาดา ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 20% ของ
ประชากรและมีก าลังซื้อสูง รวมทั้งแนะน าผู้ส่งออกถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่ให้ความส าคัญกับความยั่งยืน และการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม นิยมจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่สามารถรับการช าระเงิน
หรือสั่งสินค้าได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
และแท็บเล็ต นอกจากนี้ อินฟลูเอนเซอร์และการรีวิวสินค้าจะมี
อิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ส านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติอินโดนีเซีย เผยนโยบายเพ่ิมการ
น าเข้าข้าวจากไทย เวียดนาม ปากีสถาน และเมียนมา โดยมี
เป้าหมายการน าเข้าข้าวทั้งหมด 500,000 ตัน ต่อเนื่องไปจนถึง
เดือน ก.พ. 66 เพื่อเติมคลังส ารองข้าวในประเทศให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติด้านอาหาร

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย เปิดเผยว่า             
ในเดือน พ.ย. 65 การส่งออกเพ่ิมขึ้น 15.6% (YoY) ซ่ึงสูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 13.2% (YoY) ส่วนการน าเข้าเพิ่มขึ้น 
15.6% (YoY) ต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 20.9% (YoY) ทั้งนี้ 
ยอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 2.23 หมื่นล้านริงกิต (5.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ส านักงานสถิติแห่งชาติสิงคโปร์ เผยยอดการส่งออกสินค้าที่ไม่รวม
น้ ามันในเดือน พ.ย. 65 ลดลง 14.6% (YoY) นับว่าเป็นอัตราที่ลดลง
สูงสุดตั้ งแต่ เดือน มิ .ย. 62 และลดกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่ าจะ                
ลดลง 7.4% (YoY) หลังจากที่ลดลง 6.1% ในเดือน ต.ค. ขณะที่การ
ส่งออกสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์  และไม่ ใช่สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์                 
ลดลง 20.2% (YoY) หลังจากท่ีปรับลดลง 9.3% ในเดือน ต.ค. 

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
0.50% สู่ระดับ 5.50% ในการประชุมคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65 
ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อคุมอัตราเงินเฟ้อ      
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 8%
ซึ่งสูงสุดในรอบ 14 ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อช่วง ม.ค. - พ.ย. 65 
เฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ระดับ 2% - 4%



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ภาพรวมราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคา
น ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ท่ี 77.32 USD/BBL เบรนท์ 
(Brent) เฉลี่ยอยู่ ท่ี 81.38 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ ท่ี 
76.81 USD/BBL โดยมีปัจจัยที่เป็นแรงหนุนต่อราคาน ้ามันดิบ อาทิ 
ปริมาณน ้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลง ซ่ึงลดลงกว่า 5.9 ล้านบาร์เรล
และลดลงมากกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดไว้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาสท่ี  3
ยังขยายตัวได้ดี โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลข GDP 
ไตรมาสท่ี 3/65 ขยายตัว 3.2% ซ่ึงได้รับแรงหนุนจากการบริโภคท่ีเพิ่มขึ น
และรัสเซียประกาศอาจจะปรับลดการผลิตน ้ามันดิบในต้นปีหน้า
ประมาณ 5-7% เพื่อตอบโต้มาตรการ Price cap อย่างไรก็ดี ยังมี
ปัจจัยท่ีเป็นแรงกดดันอยู่บ้าง อาทิ ปัจจัยด้านสภาพอากาศท่ีหนาวจัด
ในสหรัฐฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางในช่วงเทศกาล และ
ปัจจัยด้านนโยบายการเงินท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้ม
จะขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายต่อเนื่องถึงปี 2566

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 26 – 30 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 *76.62 96.24
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 11.27 6.91 4.65 38.71

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 – 23 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
19-12-65 75.19 79.80 75.15
20-12-65 76.09 79.99 75.60
21-12-65 78.29 82.20 76.59
22-12-65 77.49 80.98 78.70
23-12-65 79.56 83.92 77.99

เฉลี่ย (19 - 23 ธ.ค. 65) 77.32 81.38 76.81
เฉลี่ย (ธ.ค. 65) 75.87 80.73 76.62

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

ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี คาดว่าจะมีแรงหนุนจาก
ความต้องการใช้น ้ามันดิบจากภาคการขนส่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
และต้อนรับปีใหม่ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดฯ ของจีน นอกจากนี  ราคาน ้ามันดิบจะได้รับปัจจัยบวกจาก
ฝั่งอุปทานน ้ามันดิบของสหรัฐฯ ท่ีคาดว่าจะลดลง เน่ืองจากโรงกลั่น
น ้ามันดิบส้าคัญของประเทศในรัฐเท็กซัสจ้าเป็นต้องลดก้าลังการผลิต 
เน่ืองจากอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ช้ารุดจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นจัด

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

19 – 23 ธันวาคม 2565



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธ.ค. 65  หน่วย: เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์

ทองค ำไทย 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 29,468* 29,747
%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 6.4 4.2 3.8 9.5

ทองค ำโลก 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 1,795* 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 0.5 0.1

หน่วย: บำท

รำคำทองค ำเพิ่มขึ้น รำคำทองค ำโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,805.74 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.4
ในขณะที่รำคำทองค ำแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 29,600 บำท เพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.6 จำกปัจจัยส ำคัญ ดังนี้
1) นักเศรษฐศำสตร์คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกำสถดถอยในปี 2566 ผลส ารวจของนักเศรษฐศาสตร์ Bloomberg
จ านวน 38 คน มองว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสถดถอยสูงถึง 70% ในปี 2566 สาเหตุส าคัญมาจากการข้ึนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเพื่อลดเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมาย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ในปี 2566 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5% และ GDP ของ
สหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัว 0.3% เท่านั้น ความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอย ผลักดันการเข้าซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
2) ยอดขำยบ้ำนมือสองในสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า 
ยอดขายบ้านมือสอง ในเดือน พ.ย. ลดลง 7.7% ต่ าสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 63 และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยราคาเฉลี่ย
ของบ้านเพ่ิมขึ้น 3.5% เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง รายงานการเริ่มสร้างบ้านลดลง 0.5% และการอนุญาต
ก่อสร้างบ้านลดลง 11.2% สะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองค าสูงขึ้น 
3) ธนำคำรกลำงญี่ปุ่นเริ่มส่งสัญญำณคุมเข้มนโยบำยกำรเงิน ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ -0.1% และจะเข้า
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีก 9 ล้านล้านเยน โดยมีเป้าหมายที่จะตรึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ 0% และที่
ส าคัญได้ประกาศขยายกรอบการท า Yield Curve Control (YCC) นั่นคือขยายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ให้
เคลื่อนไหวในช่วง -0.5% ถึง +0.5% จากเดิม -0.25% ถึง +0.25% หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นพิเศษ
เป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน ผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า* หนุนราคาทองค า
4) คำดกำรณ์รำคำทองค ำโลกในสัปดำห์หน้ำ จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,780–1,830 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควร
ติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย จ านวนคนยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
ดัชนียอดขายปลีกเดือน พ.ย. ของญี่ปุ่น และดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ของจีน เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมำ: CEIC สมาคมค้าทองค า และ YLG group ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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*ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ค านวณจาก ค่าเงิน 6 สกุลหลัก ได้แก่ ยูโร เยน ปอนด์ ดอลลาร์
แคนาดา ครูนาสวีเดน และฟรังก์สวิส ซึ่งมีความสัมพันธ์ผกผันกัน



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 34.84* 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 3.81 9.66

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธ.ค. 65   ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 26 – 30 ธ.ค. 65

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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เงินบาทมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยอาจผันผวน
ตามความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสถานการณ์โควิด-19 
ในจีน เงินบาทยังคงเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าจากความกังวล
แนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ท่ามกลางการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก ที่เป็นแรงหนุนความ
ต้องการถือครองเงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับยังมีปัจจัยกดดันจากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โควิด-19 ในจีน ที่อาจมีผลต่อนโยบายการควบคุม
โควิด-19 ของรัฐบาลจีน และอาจกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค ซ่ึงมีส่วนกดดันให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์
ในฝั่งเอเชีย รวมถึงไทย อย่างไรก็ตาม เงินบาทยังมีปัจจัยหนุนจาก
การคลายกังวลการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อของ FED
หลังดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน 
(Core PCE) เดือน พ.ย. 65 ชะลอตัวลงต่่าที่สุดนับตั้งแต่ ต.ค. 64
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออก และรายงาน
เศรษฐกิจการเงินเดือน พ.ย. 65 ของไทย ทิศทางเงินทุนต่างชาติ 
สถานการณ์โควิด-19 ในจีน และการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชีย 
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่าคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาบ้านเดือน ต.ค. 65
ยอดท่าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน พ.ย. 65 และจ่านวน
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวน
ในกรอบที่ใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน ในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาท
แข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ 
ในเอเชีย ซ่ึงน่าโดยเงินเยนที่แตะระดับแข็งค่าสูงสุดในรอบกว่า 
4 เดือน เนื่องจากการส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดยแม้ว่าBOJ จะคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% แต่การประกาศขยายกรอบ
การควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 
10 ปี (Yield Curve Control) ให้เคลื่อนไหวในช่วง +/-0.5%
จากเดิม +/-0.25% ท่าให้นักลงทุนมองว่าเป็นการเปิดทาง
เพื่อน่าไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ในช่วง
ปลายสัปดาห์เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลง หลังเงินดอลลาร์ฯ ได้รับ
ปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด อาทิ ผู้ย่ืนขอ
สวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์อยู่ที่  2.16 แสนราย 
ต่่ากว่าที่คาดการณ์ที่  2 .22 แสนราย และจ่านวนผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลง 6,000 ราย มาอยู่ที่ 1.672 
ล้านราย และ GDP ไตรมาส 3/65 ขยายตัว 3.2% ซ่ึงดีกว่าการ
ประเมิน 2 ครั้งก่อน นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด-19 ในจีน 
ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ยังมีส่วนกดดันตลาดการเงินในภูมิภาคและค่าเงินบาท

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
19 – 23 ธันวาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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