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จีน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สหภาพยุโรป

ออสเตรเลีย
ผลส ำรวจของรอยเตอร์ช้ีว่ำการเติบโตของเศรษฐกิจจีน
มีแนวโน้มฟ้ืนตัวสู่ระดับ 4.9% ในปี 66 และคงที่
ในปี 67 ขณะที่คำดว่ำ GDP ปี 65 จะเติบโตเพียง 2.8%
เนื่องจำกมำตรกำรล็อกดำวน์ที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและควำมเช่ือมั่นในกำรใช้จ่ำย
ซึ่งนักเศรษฐศำสตร์เช่ือว่ำ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
กำรบริโภคจะฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่งตั้งแต่เดือน มี .ค. ถึง
เม.ย. 66 เป็นต้นไป โดยได้รับแรงหนุนจำกกำรยกเลิก
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดและกำรใช้จ่ำยเงินออม
ส่วนเกิน นอกจำกนี้ ผลส ำรวจดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ธนาคารโลกที่คาดการณ์การเติบโตในอัตราใกล้เคียงกัน
ว่ำเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 2.7% ในปี 65 ก่อนขยำยตัวเป็น 
4.3% และ 5.0% ในปี 66 และ 67 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ 
รัฐบำลจีนมีก ำหนดเผยแพร่ข้อมูล GDP ไตรมำสที่ 4 และ
ภำพรวมปี 65 ในวันที่ 17 ม.ค. 66
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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ธนาคารโลกเตือนเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย
ในปี 66 โดยได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP โลก
ว่าจะเติบโตที่ 1.7% ในปี 66 ลดลงจำกที่เคยคำดกำรณ์
ไว้ที่ 3% เมื่อเดือน มิ.ย. 65 โดยพิจำรณำจำกสภำวะทำง
เศรษฐกิจที่เปรำะบำงหลำยปัจจัย อำทิ อัตรำเงินเฟ้อที่สูง
กว่ำที่คำด กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรทั่วโลก 
กำรกลับมำระบำดอีกครั้งของโควิด-19 และควำมตึงเครียด
ทำงภูมิรัฐศำสตร์ที่รุนแรงขึ้น ทั้งนี้ คำดว่ำกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วจะชะลอจำกระดับ 
2.5% ในปี 65 เป็น 0.5% ในปี 66 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
และยูโรโซนจะขยำยตัว 0.5% และ 0.0% ตำมล ำดับ ขณะที่
เศรษฐกิจของกลุ่มตลำดเกิดใหม่และประเทศก ำลังพัฒนำ 
(ไม่รวมจีน) จะชะลอตัวลงจำก 3.8% ในปี 65 เป็น 2.7% 
ในปี 66 อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรโลกคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทย
จะขยำยตัวมำกขึ้นจำก 3.4% ในปี 65 เป็น 3.6% ในปี 66
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ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียพุ่งขึ้นในเดือน พ.ย. 65 
เนื่องจำกผู้บริ โภคจับจ่ำยใช้สอยเป็นจ ำนวนมำกใน
ช่วง Black Friday และโปรโมช่ันส่งเสริมกำรขำยทำง
ออน ไล น์ ก ร ะ ตุ้ น ค ว ำม ต้ อ งก ำ ร ซื้ อ สิ น ค้ ำ เ สื้ อ ผ้ ำ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และเฟอร์นิเจอร์ ข้อมูลจำกส ำนักงำนสถิติ
ออสเตรเลีย (ABS) เผยว่ำยอดค้ำปลีกในเดือน พ.ย. 65 
เพิ่มขึ้น 1.4% จำกเดือนก่อนหน้ำ จนมีมูลค่ำประมำณ 
24.7 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งมำกกว่ำระดับที่คำดกำรณ์
ไว้ที่ 0.6% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย. 65 เร่งตัวขึ้น
อีกคร้ังมาอยู่ที่ 7.3% หลังจำกชะลอตัวในเดือน ต.ค. 65
ที่ 6.9% โดยปัจจัยส ำคัญมำจำกค่ำเดินทำงและค่ำที่พัก
ที่เพิ่มขึ้น 4.3% ตำมรำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบินและ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง

สหรัฐอเมริกา

ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบ
มากกว่า 2 ปีคร่ึงในเดือน ธ.ค. 65 โดยลดลง 0.1%
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) เป็นผลมำจำกกำรลดลง
ของรำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงและยำนยนต์ นอกจำกนี้ รำคำ
อำหำรยังขยำยตัวในอัตรำต่ ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 64
อย่ำงไรก็ตำม ค่ำเช่ำบ้ำนและสำธำรณูปโภคยังคงอยู่
ในระดับสูง ซึ่งอัตรำเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงนี้อำจส่งผลให้
ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตรำที่ลดลง
ในเดือนหน้ำ ท้ังนี้ หำกเทียบกับปีก่อน (YoY) อัตรำเงินเฟ้อ
สหรัฐฯ ปี 65 ขยำยตัว 6.5% โดยขยำยตัวมำกที่สุด
ในเดือน มิ.ย. 65 ที่ 9.1% (YoY) และขยำยตัวน้อยที่สุด
ในเดือน ธ.ค. 65 ที่ 6.5% (YoY)

ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) คำดว่ำอัตราค่าจ้างในยูโรโซน
จะขยายตัวขึ้นมากในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า แต่ค่ำจ้ำง
แท้จริงยังคงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกอัตรำเงิน เฟ้อ
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยอัตรำเงินเฟ้อที่ เพิ่มสูงขึ้น
เป็นประวัติกำรณ์ได้ส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของค่ำจ้ำงที่
แท้จริงในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้ภำคเอกชนเริ่มปรับขึ้น
อัตรำค่ำจ้ำง น ำไปสู่ควำมกังวลว่ำอัตรำเงินเฟ้อสูงอำจ
ยืด เยื้ อ ทั้ งนี้  สอดคล้องกับที่นำงคริสติน ลำกำร์ด 
ประธำน ECB เคยกล่ำวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ำ อัตรำค่ำจ้ำง
มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ และ ECB จะต้อง
ด ำเนินกำรเพื่อชะลอกำรปรับตัวดังกล่ำวซึ่งอำจผลักดันให้
อัตรำเงินเฟ้อคำดกำรณ์ระยะยำวสูงขึ้น

อินเดียและสหรัฐอเมริกาได้จัดต้ังคณะท างานใหม่
เพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ย่ังยืนและส่งเสริมการค้าทวิภาคี
โดยในเบื้องต้น คณะท ำงำนจะมุ่ งเน้นไปที่กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรปรับขั้นตอนทำงศุลกำกร
ให้เป็นดิจิทัล ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินที่ยั่งยืน และ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสะอำดที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ 
นอกจำกนี้ ทั้งสองประเทศยังตกลงที่จะติดตำมประเด็น
เรื่องวีซ่ำอย่ำงใกล้ชิด และจะเพิ่มกำรเจรจำเกี่ยวกับกำรค้ำ
อำหำรและสินค้ำเกษตรให้มำกขึ้นในปี 66 ขณะที่สหรัฐฯ
จะพิจำรณำกำรฟื้นฟูสถำนะอินเดียในโครงกำร GSP ด้วย



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา และห้างค้าปลีก Walmart ร่วมหารือการเสริมสร้าง
และขยายธุรกิจทั้งการค้าและการลงทุนในกัมพูชา โดย Walmart ช่ืนชม
ความส าเร็จของการจัดท าความตกลงการค้าเสรี กัมพูชา-เกาหลีใต้ กัมพูชา-จีน 
และ RCEPและพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมการส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า        
และอุปกรณ์การเดินทาง  ซึ่งจะช่วยสร้างงาน และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กัมพูชา

ที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติลาว เห็นชอบเป้าหมายอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปี 66 ที่ 4.5% (YoY) โดยมีรายละเอียดการ
คาดการณ์การเติบโตประกอบด้วย ภาคเกษตร เติบโต 2.5% (YoY)
ภาคอุตสาหกรรม เติบโต 5.0% (YoY) และภาคบริการ เติบโต 4.7% (YoY) 
และขอให้รัฐบาลรักษาเสถียรภาพเงินกีบ และระดับหนี้ต่างประเทศที่สูงขึ้น

สปป.ลาว

สิงคโปร์

รัฐบาลเมียนมาเตรียมยกระดับความร่วมมือกับจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
BRI ผ่านการลงทุน 10 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 5.7 แสนล้านบาท 
เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การสร้างเมืองเศรษฐกิจ New Yangon City 
และเขตเศรษฐกิจจ๊อกผิว เป็นต้น ผู้เช่ียวชาญเช่ือว่าการเปิดรับการลงทุน
ดังกล่าว เกิดจากการถูกชาติตะวันตกคว่ าบาตรกดดันทางเศรษฐกิจ 
และจีนเป็นทางเลือกเดียวในการได้มาซึ่งเงินทุนในการพัฒนาประเทศ

เมียนมา

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม เปิดเผยภาพรวมสถิติ
การส่งออกข้าวปี 65 มีมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณ 
7.2 แสนตัน โดยมีปัจจัยความส าเร็จจากการคัดเลือกพันธุ์คุณภาพที่เป็น
ที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป และ
จากอุปสงค์ข้าวที่เพิ่มขึ้นของจีน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกา โดยคาดว่า
ความต้องการในปี 66 จะสูงขึ้นอีก จากความต้องการในจีนหลังเปิดประเทศ 

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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กระทรวงการคลังญี่ปุ่น แสดงความกังวล หลังนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก 
แห่เทขายตราสารหนี้ของญี่ปุ่นสูงเป็นประวัติการณ์ โดยสถิติการเงิน
ช้ีให้เห็นว่าในสัปดาห์สุดท้ายของปี 65 มีการขายสุทธิ 1.3 ล้านล้านบาท 
เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางจะเปลี่ยนนโยบายการเงิน
มาเป็นแบบตึงตัว หลังจากใช้นโยบายแบบผ่อนคลายมาอย่างยาวนาน 
โดยธนาคารกลางพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยการซื้อคืนพันธบัตร
มูลค่ารวม 4.4 ล้านล้านบาท เพื่อรักษาระดับอัตราผลตอบแทนไว้ให้คงที่

เกาหลีใต้เตรียมเพ่ิมอัตราลดหย่อนภาษี (tax credit) ให้แก่อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ จากเดิม 8% เป็น 15% ส าหรับผู้ผลิตรายใหญ่ และ
จาก 16% เป็น 25% ส าหรับผู้ผลิตรายย่อย หลังก าไรในไตรมาสล่าสุด
ของผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ลดลงต่ าสุดในรอบ 8 ปี จากปัญหาเงินเฟ้อ และ
เศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะบริษัทซัมซุง ที่เคยสร้างรายได้เข้าประเทศ
จ านวนมาก ได้รับผลกระทบทั้งจากการลดลงของยอดขายสมาร์ทโฟน 
และยอดขายชิปหน่วยความจ า

นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ าประเทศ
ไทย เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือ
ในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ โดยในด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี
คาดหวังว่านักธุรกิจอินเดียจะพิจารณาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในธุรกิจยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและ
โลจิสติกส์ เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยไทย
คาดหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายจ านวนนักท่องเที่ยวจากอินเดียปีละ 2 ล้านคน 
ด้านการเมือง อินเดียพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับ รวมทั้ง
สนับสนุนการเป็นประธาน BIMSTEC ของไทยในเดือน ส.ค. 66 อย่างเต็มที่
กระทรวงพาณิชย์ ชี้โอกาสทองผู้ส่งออกมันส าปะหลัง หลังจีนผ่อนคลาย
มาตรการโควิดเป็นศูนย์ ท าใหค้วามต้องการผลิตแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อ
เพื่อรับมือโควิด-19 เพ่ิมขึ้น โดยราคาปัจจุบันของแอลกอฮอล์ที่ผลิตจาก
มันส าปะหลังในจีน เฉลี่ยอยู่ที่ 6,700 หยวน/ตัน (ประมาณ 33,000 บาท) 
ซึ่งนับเป็นโอกาสของเกษตรกร และผู้ส่งออกไทย ในการเร่งรวบรวมผลผลิต
มันส าปะหลังคุณภาพดีที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่น และสร้างส่วนแบ่งตลาดในระยะยาวต่อไป

กระทรวงท่องเที่ยวอินโดนีเซีย มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
จากจีน โดยจะยังคงรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขตามที่ได้ด าเนินการ
ก่อนหน้านี้ และคาดว่าในปี 66 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศ
อย่างน้อย 253,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วง ม.ค. - ต.ค. 65 ที่ลดเหลือ 94,924 คน 
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวในปี 62 ก่อนการระบาดโควิด-19 มีจ านวน 2.07 ล้านคน 

รัฐบาลมาเลเซีย ต้ังเป้าขยายข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับอินโดนีเซีย     
ครอบคลุมการลงทุนข้ามพรมแดนในภาคธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์      
การบินและอวกาศ การแปรรูปน้ ามันปาล์ม เป็นต้น โดยจัดท าบันทึก  
ความเข้าใจ (MOU) จ านวน 9 ฉบับ ระหว่างบริษัทของทั้งสองประเทศ 
มูลค่าการลงทุนกว่า 1.6 พันล้านริงกติหรือประมาณ 363 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างวางแผนน าเข้าหัวหอม
และหอมแดง 22,000 ตัน เพื่อเพิ่มอุปทานและช่วยให้ราคาใน
ประเทศลดลง เนื่องจากราคาหัวหอมในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า
ราคาเนื้อไก่ 3 เท่า โดยคาดว่าจะเริ่มน าเข้าไม่เกินสัปดาห์แรกของ
เดือน ก.พ. 66 ท้ังนี้ ปริมาณการบริโภคหัวหอมและหอมแดง    
ในประเทศมีประมาณ 17,000 ตันต่อเดือน

ภาคอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เติบโตสวนกระแสโลกที่หดตัว 
โดยราคาที่อยู่อาศัยส่วนตัวไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นแตะ 14% (YoY) 
จากนโยบายการอุดหนุนที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และการเข้าซื้อ
ของนักลงทุนจากจีน นับว่าเป็นตัวเลขที่สวนทางกับเมืองใหญ่อื่น\ๆ  
ในหลายประเทศที่ก าลังเผชิญอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นcและ
ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์สูงขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 77.08 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 82.35 USD/BBLและดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 77.95 USD/BBL
เนื่องจากราคาน ้ามันดิบได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการใช้
น ้ามันที่ เพิ่มขึ นในภาคการขนส่งของจีน หลังยกเลิกนโยบาย
โควิดเป็นศูนย์ ชาวจีนเดินทางระหว่างเมืองและเริ่มเดินทาง
ออกต่างประเทศมากขึ น นอกจากนี  ยังได้รับแรงหนุนจากตัวเลขดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI)xของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 65 ลดลงเหลือc6.5%
จึงท้าให้ตลาดคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มท่ีอาจจะ
ไม่ชะลอตัวอย่างรุนแรงจากอัตราเงินเฟ้อ จึงเป็นผลดีต่อราคา
น ้ามันดิบในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 16 – 20 ม.ค. 66

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
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 77.10 96.28
2566 77.70* 77.70
YoY -7.06 -19.29

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 2 – 13 ม.ค. 66 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
02-01-66 79.71 84.56 78.56
03-01-66 76.93 82.10 81.91
04-01-66 72.84 77.84 76.87
05-01-66 73.67 78.69 74.99
06-01-66 73.77 78.57 74.95
09-01-66 74.63 79.65 76.90
10-01-66 75.12 80.10 75.89
11-01-66 77.41 82.67 76.65
12-01-66 78.39 84.03 79.39
13-01-66 79.86 85.28 80.90

เฉลี่ย (9 - 13 ม.ค. 66) 77.08 82.35 77.95
เฉลี่ย (ม.ค. 66) 76.23 81.35 77.70

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

96.49

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ราคาน ้ามันดิบตลาดโลกในสัปดาห์นี 
คาดว่าจะมีแรงหนุนหลักมาจากความต้องการใช้น ้ามันดิบจากจีน
ที่เพ่ิมขึ นในช่วงเทศกาลตรุษจีน หลังจากรัฐบาลจีนได้เปิดประเทศ
เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างประเทศประเมินว่า 
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีจ้านวนชาวจีนที่ต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฯ มากกว่าปี  65 ประมาณ 40%
นอกจากนี  ยังคาดการณ์ว่า ปริมาณการส่งออกน ้ามันส้าเร็จรูป
ของจีนในเดือน ม.ค. และ ก.พ. มีแนวโน้มลดลง เพื่อส้ารองไว้ใช้
ภายในประเทศมากขึ น

เพิ่มขึ นเม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ประมาณการ ณ ม.ค. 66 ขณะที่ราคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง (IMF)
ประมาณการ ณ ต.ค. 65

Crude Oil 2566

WTI 77.18

Brent 83.10

WTI, Brent, Dubai (Avg) 85.52

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511

9 – 13 มกราคม 2566



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ม.ค. 66 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
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 29,493 29,750
2566 29,700* 29,700
%YoY 4.2 -0.2

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 
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 1,797 1,801
2566 1,867* 1,867
%YoY 2.8 3.7

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,883.91 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 2.0%
ในขณะที่ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,670 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.2% จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 66 ลงสู่ระดับ 1.7% พร้อมเตือนภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในรายงาน 
Global Economic Prospects ฉบับเดือน ม.ค. 66 ระบุว่า เศรษฐกิจท่ัวโลกก าลังชะลอตัวลงอย่างมาก เพราะเผชิญกับภาวะ
เงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยสูง การลงทุนลดลง รวมท้ังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลก โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
จะเติบโต 0.5%cสหภาพยุโรปไม่มีการเติบโต จีนจะเติบโต 4.3%cขณะท่ีตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา (EMDE)
จะเติบโต 2.7% ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้นักลงทุนเข้าถือทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. 65 ของสหรัฐฯ ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงาน
ดัชนี CPI เดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 6.5%c(YoY) ซึ่งเป็นอัตราท่ีเพิ่มขึ้นน้อยท่ีสุดนับต้ังแต่ เดือน ต.ค. 64 และเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีชะลอลง
จาก 7.1% (YoY) ในเดือนก่อนหน้า การทยอยปรับลงอย่างต่อเนื่องของดัชนี CPIcท าให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) จะชะลอการปรบัดอกเบี้ยลงเหลือ 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป (31 ม.ค.ป–แ1 ก.พ. 66) โดยนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธาน FED
สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวในงานเสวนาของสมาคมนายธนาคารแห่งรัฐวิสคอนซินว่า เงินเฟ้อในสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงในปีนี้ 
แต่เส้นทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีระดับ 2% นั้น อาจจะไม่ราบรื่นและจ าเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เป็นระยะเวลาท่ียาวนานขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ผลักดันราคาทองค า
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,860แ–แ1,910 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยท่ี
ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค ากล่าวของประธานธนาคารกลางยุโรป รายงาน
ของธนาคารกลางญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้ผลิต และรายงานใบอนุญาตก่อสร้าง เดือน ธ .ค. ของสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
เดือน ธ.ค. ของสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ดัชนี GDP ไตรมาส 4 ของจีน 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

9 – 13 มกราคม 2566
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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
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 34.80 35.07
2566 33.72 33.72
%YoY 1.44 -3.84

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ม.ค. 66 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 16 – 20 ม.ค. 66

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

34.6134.77 35.01 34.82 34.92
34.78 34.69 34.80 34.75 34.64 34.67 34.64 34.55 34.38 34.23

33.88 33.99
33.51 33.47 33.49 33.38

33.14
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ค่าเงินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จากกระแสเงินทุน
ไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติ และแนวโน้มการอ่อนค่าลง
ของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทมีปัจจัยหนุนจากมุมมอง
ของนักลงทุนต่างชาติต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย รวมถึงไทยที่ได้รับประโยชน์การท่องเที่ยว จากการ
เปิดประเทศของจีนที่ เร็วกว่าคาด ส่งผลให้มีเงินทุนจาก
ต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนเพื่อเก็งก าไรในตลาดการเงินไทย
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลง 
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ตามภาพรวมตลาดการเงิน
ที่ เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากที่  FED ส่งสัญญาณ
ลดความเข้มงวดในการด าเนินนโยบายทางการเงินลง 
หลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลงต่อเนื่อง
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
เอเชีย ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ยอดค้าปลีก ดัชนี
ราคาผู้ผลิต ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน 
ยอดขายบ้านมือสองเดือน ธ.ค. 65 ผลส ารวจภาคการผลิตของ 
FED สาขานิวยอร์ก และผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจของ FED สาขา
ฟิลาเดลเฟียเดือน ม.ค. 66 รวมทั้ง GDP ไตรมาส 4/65 ของจีน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
แตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 10 เดือน โดยเงินบาทยังคง
ทยอยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ
กว่า 10 เดือน (นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65) ที่  33.14 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับกระแสเงินทุนไหลเข้าจาก
นักลงทุนต่างชาติ ทั้ งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทย 
ท่ามกลางแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับ
ภาพรวมของสกุลเงินในเอเชียปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง 
ตามทิศทางค่าเงินหยวน ซ่ึงยังคงได้รับอานิสงส์จากการทยอย
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และการเปิดประเทศ
ของจีน และค่าเงินเยนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นอาจปรับท่าทีในการด าเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น 
หลัง เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลง 
เนื่องจากเผชิญแรงเทขาย หลังข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ 
(CPI) เดือน ธ.ค. 65 ชะลอลงตามที่ตลาดคาด อยู่ที่ 6.5%x(YoY)
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะท้อนว่าอัตราเงินเฟ้อ
ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ซ่ึงหนุนการคาดการณ์ของนักลงทุน
ถึงโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะชะลอการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 
0.25% ในการประชุมวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 66

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
9 – 13 มกราคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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