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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพ่ิมคาดการณ์
การเติบโตของ GDP โลกปี 66 เป็น 2.9% (จากเดิมที่
คาดการณใ์นเดือน ต.ค. 65 ที่ 2.7%) แต่เตือนว่าอัตราดอกเบี้ย
ที่เพ่ิมสูงและสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนจะยังส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
การเติบโตของ GDP โลกปี 66 ยังคงต่่ากว่าการเติบโตในปี 65 
ที่ 3.4% ขณะที่ปรับลดคาดการณ์ปี 67 เป็น 3.1% (จากเดิมที่
คาดการณ์ในเดือน ต.ค. 65 ท่ี 3.2%) โดย IMF ระบุว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ของปี 65 ฟื้นตัวกว่าที่คาด 
จากตลาดแรงงาน การบริโภคภาคครัวเรือน และการลงทุน
ภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงการปรับตัวต่อวิกฤตพลังงาน
ในยุโรปดีกว่าที่คาด อีกทั้งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง 
ประกอบกับการเปิดประเทศของจีนหลังการบังคับใช้
มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมโควิด-19
นอกจากน้ี ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลงส่งผลดีส่าหรับ
ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ถือครองตราสารหนี้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม IMF ได้เตือนถึงปัจจัย
เชิงลบหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อาทิ การเปิดประเทศของ
จีนอาจเกิดการหยุดชะงัก อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับสูง 
สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนที่ยืดเยื้อส่งผลต่อต้นทุน
พลังงานและอาหารให้เพิ่มขึ้น และตลาดอาจพลิกผันหาก
ตัวเลขเงินเฟ้อแย่กว่าคาด ทั้งนี้ IMF ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปราว 84% ของประเทศทั่วโลกในปี 66 จะต่ ากว่า
ปี 65 โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะลดลงเหลือ 6.6%
และ 4.3 ในปี 66 และปี 67 (จาก 8.8% ในปี 65)

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

Eurostat รายงานประมาณการคร้ังแรกของการเติบโตของ GDP 
ไตรมาส 4ปี 65 ของยูโรโซน เพ่ิมขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ -0.1%)ซึ่งช่วยคลาย
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยการเติบโตชะลอลงจาก
ไตรมาส 3ปี 65ที่ 0.3% เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคยังคงได้รับ
แรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน ที่ส่งผลให้ต้นทุน
พลังงานและอาหารเพิ่มสูง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองว่า
เศรษฐกิจของยูโรโซนอาจเกิดภาวะถดถอยในครึ่งแรกของปี 66
จากการใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวด โดยล่าสุดธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% สู่ระดับ 2.50% 
ท่าสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี และส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย
ต่อไป เพื่อควบคุมเงินเฟ้อคาดการณ์ไม่ให้ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ 
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 66ของยูโรโซนจะชะลอตัวเป็นเดือนที่
3ติดต่อกัน แต่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังทรงตัวในระดับสูงที่ 8.5%
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมพลังงานและอาหาร) อยู่ที่ 5.2%

สหรัฐอเมริกา

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ 0.25% สู่ระดับ 4.50% - 4.75% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน 
ต.ค. 50 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูง ที่มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิด-19อาทิ การหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทาน และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน สถานการณ์
ความขัดแย้งในยูเครน ท่าให้ราคาก๊าซพุ่งสูงขึ้น รวมถึงการใช้
มาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ การจ่ายเช็คตรงให้กับผู้มีรายได้น้อย 
การขยายการจ่ายเงินชดเชยการว่างงาน และการให้เงินช่วยเหลือ
ธุรกิจรายย่อยและอุตสาหกรรมในกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ 
อัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. 65 ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 6.5% ชะลอตัว
เป็นเดือนท่ี 6 ติดต่อกัน แต่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายท่ี 2%

/

จีน

ส านักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต เดือน ม.ค. 66 ที่ 50.1 เพ่ิมขึ้น 
3.1 จุดจากเดือนก่อนหน้า บ่งช้ีถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน
ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 4 เดือน จากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด-19 ขณะที่ดัชนี PMI นอกภาคการผลิต 
(ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภาคการบริการและการก่อสร้าง) พุ่งสูงถึง 
54.4 เพ่ิมขึ้น 8.8 จุดจากเดือนก่อนหน้า โดยการฟ้ืนตัวท่ี
แข็งแกร่งเกิดจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงในการชดเชยจากช่วงก่อน
หน้าที่มีข้อจ่ากัดจากการควบคุมโควิด-19 (pent-up demand)
ซึ่งรวมถึงอุปสงค์ในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และด้านความบันเทิง

ปี 65 โตโยต้า (ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น) ยังคงครอง
ต าแหน่งผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกติดต่อกัน
เป็นปีที่ 3 แม้ว่าการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังคง
ส่งผลต่อการผลิตรถยนต์ทั่วโลก โดยมียอดขายรถยนต์ที่
รวมถึงรถแบรนด์ฮีโน่และไดฮัทสุที่ 10.5 ล้านคัน ซึ่งขยับ
ห่างจากยอดขายของโฟล์คสวาเกน (ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติ
เยอรมัน) ที่มียอดขายสูงที่สุดเป็นอับดับ 2 มากกว่าปี 64 
ขณะที่ยอดขายของโฟล์คสวาเกนลดลง 7% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้าที่ 8.3 ล้านคัน ซึ่งเป็นระดับยอดขายที่ต่่าที่สุดใน
รอบ 11 ปี ส่าหรับปีงบประมาณ 66 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือน 
เม.ย. 66 – เดือน มี.ค. 67) โตโยต้าได้ตั้งเป้าหมายการผลิต
รถยนต์ไว้สูงถึง 10.6 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม การส่งมอบ
รถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วอาจลดลงราว 10% หากไม่สามารถ
จัดหาชิ้นส่วนได้เพียงพอ โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ ท้ังนี้ 
S&P Global Mobility คาดการณ์ว่า ในปี 66 โตโยต้าจะยังคง
เป็นผู้น่าเหนือโฟล์คสวาเกนโดยมียอดขายรถยนต์ประมาณ 
10.4 ล้านคัน เทียบกับ 7.99 ล้านคัน ของโฟล์คสวาเกน



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชาเปิดให้เอกชนลงทุน 100% ในโครงการรถไฟความเร็วสูง
พนมเปญ-โฮจิมินห์ โดยมีนักลงทุนเอกชนน ำโดยคณะผู้แทนกำรค้ำฝรั่งเศส 
ที่สนใจเข้ำร่วมงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ซึ่งต้องกำรลงทุนในโครงกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูง กำรขนส่งทำงน  ำ ทำงบก และทำงอำกำศ กำรก่อสร้ำง และ
พลังงำน ขณะที่กัมพูชำเสนอให้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป
เพื่อกำรส่งออก เช่น มะม่วงหิมพำนต์ ยำงพำรำ และมันส ำปะหลัง เป็นต้น

กัมพูชา

กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ลาว เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เพ่ือให้
ข้อมูลในการจดทะเบียนธุรกิจเอกชน www.bned.moic.gov.la/en
ตำมโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรค้ำของลำว 
มีเป้ำหมำยเพื่อลดควำมซ  ำซ้อนในกำรติดต่อรำชกำร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
กำรลงทุนในลำวมำอย่ำงยำวนำน โดยได้รับกำรสนับสนุนทำงเทคนิคและ
กำรเงินจำกธนำคำรโลก รวมถึงสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์

สปป.ลาว

สิงคโปร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา รายงานการค้าระหว่างประเทศ 10 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 65 -66 (1 เม.ย. 65 –20 ม.ค. 66) กำรส่งออก มีมูลค่ำ 1.3 หมื่น
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ขยำยตัว 14.3% (YoY) กำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 1.4 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ ขยำยตัว 22.9% (YoY) โดยกำรค้ำทำงทะเลคิดเป็นสัดส่วน 
76.0% และทำงบก 24.0% สินค้ำส่งออกส ำคัญ ได้แก่ สินค้ำเกษตร 
ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ กำรประมง แร่ธำตุ และผลิตภัณฑ์จำกป่ำ เป็นต้น

เมียนมา

ส านักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม รายงานสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดือน ม.ค. 66 มีจ านวนทั้งสิ้น 8.7 แสนคน เพ่ิมขึ้น 44% (YoY) โดยมี
ผลส ำเร็จเกิดจำกกำรเปิดเที่ยวบินระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ น เนื่องจำก
นักท่องเที่ยว 91.9% เดินทำงเข้ำมำโดยเครื่องบิน และเมื่อแยกเป็นรำย
ภูมิภำค พบว่ำ เป็นนักท่องเที่ยวจำกทวีปเอเชียเดินทำงเข้ำมำมำกที่สุด
ด้วยสัดส่วน 70% โดยปี 66 เวียดนำมตั งเป้ำรับนักท่องเที่ยวที่ 8 ล้ำนคน 

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจรายเดือนเป็น       
คร้ังแรกในรอบ 11 เดือน เนื่องจากการค้าหดตัวลงจากผลพวงของ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยอัตรำเงินเฟ้อในประเทศที่เพิ่มขึ นอย่ำงรวดเร็ว 
ส่งผลให้มีบริษัทล้มละลำยเพิ่มขึ น เนื่องจำกประสบควำมยำกล ำบำกใน
กำรส่งผ่ำนต้นทุนที่สูงขึ นไปยังผู้บริโภค จึงปรับขึ นรำคำสินค้ำได้ไม่เต็มที่ 
โดยคำดว่ำเศรษฐกิจไตรมำสแรกจะชะลอตัวลง แม้จะมีกำรออกมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิ 3 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งจะมีผลในช่วงต้นปี 66แล้วก็ตำม

รัฐบาลเกาหลีใต้เผชิญต้นทุนค่าก๊าซเดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 34% (YoY)
ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น โดยเตรียมออกมำตรกำรเยียวยำเพิ่ม 
ผ่ำนบัตรก ำนัลพลังงำนส ำหรับเยียวยำครอบครัวเปรำะบำง มูลค่ำ 
304,000 วอน (ประมำณ 8,100 บำท) ต่อครัวเรือน เป้ำหมำย 1.17 ล้ำน
ครัวเรือน และมีผู้ เสนอให้บังคับเก็บภำษีกับบริษัทผู้ค้ำพลังงำน 
เพ่ือน ำเงินก ำไรมหำศำลมำสนับสนุนโครงกำรแจกเงินช่วยเหลือประชำชน

รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อ
ปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยับตัวสูงขึ้น ตำมสถำนกำรณ์เงินเฟ้อ  
ที่ประสบปัญหำอยู่ทั่วโลก โดยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ได้ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำกับดูแลรำคำ
สินค้ำอย่ำงเต็มที่ โดยยึดหลักให้ทุกฝ่ำยสำมำรถอยู่ได้ ทั งนี  ในเดือน ม.ค. 66 
มีสินค้ำขอปรับขึ นรำคำ 3 รำยกำร ได้แก่ ปลำกระป๋อง นมผง  และนมถั่วเหลือง 
ซึ่งทั งหมดยังไม่มีกำรอนุมัติให้ปรับขึ น ในส่วนของนมถั่วเหลือง  แม้ไม่ใช่
สินค้ำควบคุม แต่ต้องก ำหนดรำคำให้สอดคล้องตำมต้นทุนไม่ให้สูงเกินจริง
กระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการหารือกับรองประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรปด้านเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า โดยทั ง 2 ฝ่ำย 
มีข้อสรุปแสดงเจตจ ำนงร่วมกันในกำรเริ่มต้นให้แต่ละฝ่ำยด ำเนิน
กระบวนกำรภำยใน เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำ FTA ระหว่ำง 2 ฝ่ำยต่อไป โดยฝ่ำย
ไทยจะเร่งเสนอเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และฝ่ำย
สหภำพยุโรปจะเร่งด ำเนินกระบวนกำรภำยใน เพ่ือขอค ำรับรองจำกสมำชิก 
27 ประเทศให้เสร็จโดยเร็วเช่นกัน ซึ่งฝ่ำยไทยได้มอบหมำยให้กรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นหน่วยงำนตัวแทนในกำรเจรจำต่อไป

กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่อินโดนีเซีย เตรียมแผนการผลิต
ถ่านหินในปี 66 ปริมาณ 695 ล้านตัน โดยตั งเป้ำส่งออกมำกถึง         
518 ล้ำนตัน ซึ่งจะเป็นกำรส่งออกถ่ำนหินท่ีสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ทั งนี     
ในปี 65 สำมำรถผลิตได้ 687 ล้ำนตัน สูงกว่ำเป้ำที่วำงไว้ 663 ล้ำนตัน 
โดยส่งออก 494 ล้ำนตัน นอกจำกนี คำดกำรณ์ว่ำรำคำถ่ำนหินในปี 66
จะยังปรับตัวขึ นอีกหลังรำคำแตะระดับสูงสุดในปี 65

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ เผยสถิติการจ้างงานในปี 65 พบว่า 
70.6% เป็นผู้มีอายุระหว่าง 55 – 64 ปี จึงมีการปรับนโยบาย
หลายด้านเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
สูงอายุ เช่น กำรขยำยโครงกำรเงินอุดหนุนกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ
ตั งแต่ปี 66 ถึง ปี 68 ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวจะช่วยลดภำระนำยจ้ำง 
และท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุได้ต่อไป

รัฐบาลฟิลิปปินส์ ต้ังเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น 2 เท่า ในปี 66 จากโครงการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับ
สินค้าที่น ากลับประเทศได้ ให้กับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ซึ่งเป็น
มำตรกำรท่ีช่วยส่งเสริมอุตสำหกรรมท่องเท่ียว และเป็นกำรกระตุ้นกำร
ซื อของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติให้มำกขึ น นอกจำกนี ได้อนุมัติกำรออก    
วีซ่ำออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวชำวจีน อินเดีย เกำหลีใต้ และญี่ปุ่น

คณะกรรมการน้ ามันปาล์มมาเลเซีย ประกาศคงอัตราภาษีส่งออก
น้ ามันปาล์มดิบ สูงสุดคงเดิมที่ 8% ส ำหรับรำคำน  ำมันปำล์มดิบท่ี    
สูงกว่ำ 3,450 ริงกิต/ตัน (ประมำณ 26,637 บำท) ส่วนรำคำที่ต่ ำกว่ำ 
2,250 ริงกิต/ตัน (ประมำณ 17,372 บำท) จะถูกเก็บภำษีส่งออกที่ 3%
ตำมโครงสร้ำงภำษี ขณะที่รำคำขำยอ้ำงอิงตั งแต่เดือน ก.พ. 66 เป็นต้นไป
จะถูกปรับขึ นเป็น 3,893.25 ริงกิต/ตัน (ประมำณ 30,035 บำท)



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ปรับตัวลดลง โดยสัปดาห์ล่าสุดราคา
น ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 76.49 USD/BBL เบรนท์
(Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 82.87 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่
81.39 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบได้รับแรงกดดันหลังจาก
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงการณ์ท่าทีของธนาคารกลาง
ที่มีแนวโน้มจะยังคงปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายต่อไป เพื่อควบคุม
ภาวะเงินเฟ้อ อีกทั งยังมีแรงกดดันจากฝั่ งอุปทานน ้ามันดิบ
โดยส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงาน
ปริมาณน ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ นต่อเนื่องอีก 4.1 ล้านบาร์เรล

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 6 – 10 ก.พ. 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 80.48 81.24* 80.86
YoY -3.73 -11.79 -16.01

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 - 3 ก.พ. 66 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
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
16-01-66 79.86 84.46 81.64
17-01-66 80.18 85.92 82.34
18-01-66 79.48 84.98 83.46
19-01-66 80.33 86.16 81.24
20-01-66 81.31 87.63 83.73
23-01-66 81.62 88.19 83.73
24-01-66 80.13 86.13 83.73
25-01-66 80.15 86.12 83.35
26-01-66 81.01 87.47 83.00
27-01-66 79.68 86.66 84.00
30-01-66 77.90 84.90 82.49
31-01-66 78.87 84.49 80.73

เฉลี่ย (ม.ค. 66) 78.31 83.94 80.48
01-02-66 76.41 82.84 83.37
02-02-66 75.88 82.17 80.72
03-02-66 73.39 79.94 79.64

เฉลี่ย (30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66) 76.49 82.87 81.39

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

80.91

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มผันผวน ราคาน ้ามันดิบตลาดโลกในสัปดาห์นี 
คาดว่าจะเผชิญทั งแรงหนุน แรงกดดัน และบางปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความไม่แน่นอน โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มโอเปกพลัสที่ยังคงมติใช้
นโยบายลดก้าลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรลต่อวันทุกเดือนจนถึงสิ นปี 
2566 การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ น อย่างไรก็ดี ราคา
น ้ามันดิบมีแรงกดดันจากแนวโน้มอัตราดอกเบี ยที่จะยังคงสูงขึ น และ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ขณะที่ผลของมาตรการห้ามน้าเข้า
ผลิตภัณฑ์น ้ามันจากรัสเซียทางทะเลของสหภาพยุโรป (อียู) ที่มี
ผลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 66 และมาตรการจ้ากัดเพดานราคาซื อ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันของชาติตะวันตก (กลุ่ม G7 อียู และออสเตรเลีย)
คาดว่ายังคงมีความไม่แน่นอน แม้ว่าอาจจะส่งผลให้ราคาน ้ามัน
ในภาพรวมลดลง แต่อียูจะยังคงเผชิญอุปสรรคในการหาแหล่งทดแทน
ในระยะสั น ขณะเดียวกัน น ้ามันของรัสเซียยังคงมีความต้องการ
เพิ่มขึ นจากผู้บริโภครายใหญ่อย่างอินเดียและจีน

เพิ่มขึ นเม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ประมาณการ ณ ม.ค. 66 ขณะทีร่าคาเฉลี่ยทั 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

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

เฉลี่ย 1 เดือน



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ก.พ. 66 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
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 29,764 29,933* 29,848
%YoY 4.4 4.7 0.3

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 
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 1,899 1,908* 1,903
%YoY 4.4 2.8 5.7

หน่วย: บำท

รำคำทองค ำลดลง รำคำทองค ำโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,914.18 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.5
ในขณะที่รำคำทองค ำแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 29,850 บำท ลดลงจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.1 จำกปัจจัยส ำคัญ ดังนี้
1) ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบำย 0.25% คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมเม่ือวันพุธที่ 1 ก.พ. 66 ตามที่
ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย 0.5% ในการประชุมวันที่ 2 ก.พ. 66 
ปรับขึ้นสู่ระดับ 2.5% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 14 ปี แม้ว่าเงินเฟ้อในเดือน ม.ค. ของจะปรับลดลง หากแต่ยังคงอยู่ระดับสูงและ
ยังได้ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพ่ือควบคุมเงินเฟ้อ และในวันเดียวกัน ธนำคำรกลำงอังกฤษ (BOE)
ได้มีมติปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 0.5% สู่ระดับ 4.0% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 ถือเป็นสัญญาณบวกต่อ
พันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาทองค าปรับลดลง
2) กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคำดกำรณ์เศรษฐกิจโลก ใน World Economics Outlook ของ
IMF ฉบับเดือน ม.ค. 66 ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ดีขึ้นกว่าครั้งก่อน โดยคาดว่าจะขยายตัว 2.9% จากเดิม 2.7%
เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกเริ่มดีขึ้น และการเปิดประเทศของจีน และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2567 จะเร่งตัวขึ้น 3.1% 
โดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่า ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้บรรเทาลงแล้ว และเริ่มเห็น
ความส าเร็จในการควบคุมเงินเฟ้อ กดดันต่อราคาทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยามที่เกิดภาวะถดถอย
3) คำดกำรณ์รำคำทองค ำโลกในสัปดำห์หน้ำ จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,890–1,940 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควร
ติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ค ากล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. ของจีน 
และสหภาพยุโรป ดัชนี GDP ไตรมาส 4 และดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม เดือน ธ.ค. ของสหภาพยุโรป เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมำ: CEIC สมาคมค้าทองค า YLG group และ ฮั่วเซ่งเฮง ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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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 33.22 32.88* 33.05
%YoY -0.04 0.63 -5.74

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ก.พ. 66 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 66

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

33.88 33.99

33.51 33.47 33.49 33.38
33.14

32.84
33.09 33.07 33.08

32.83 32.69 32.77 32.81 32.69 32.88
32.74 32.77 32.90 32.73

33.00

5 ม.ค. 6 ม.ค. 9 ม.ค. 10 ม.ค.11 ม.ค.12 ม.ค.13 ม.ค.16 ม.ค.17 ม.ค.18 ม.ค.19 ม.ค.20 ม.ค.23 ม.ค.24 ม.ค.25 ม.ค.26 ม.ค.27 ม.ค.30 ม.ค.31 ม.ค. 1 ก.พ. 2 ก.พ. 3 ก.พ.

ค่าเงินบาทยังมีโอกาสผันผวนและอ่อนค่าลง หลังตลาดกลับมา
กังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED อีกครั้ง ท่ามกลาง
ตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง โดยเงินบาทอาจอ่อนค่าลงและอาจ
ผันผวนมากขึ้น หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
ของสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด โดยเพิ่มขึ้น 517,000 ต าแหน่ง
ในเดือน ม.ค. 66 โดยเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 65 
และอัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่  3.4% ต่ าสุดนับตั้งแต่
เดือน พ.ค. 12 ซ่ึงหนุนการคาดการณ์ว่า FED ยังสามารถปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยได้ต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ FED ก็ไม่ได้ส่ง
สัญญาณที่ชัดเจนว่าจะเริ่มปรับลดอัตราขนาดการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ หรือคงไว้ที่ระดับสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้
เงินดอลลาร์ฯ อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ประกอบกับในช่วงนี้นักลงทุน
ต่างชาติยังมีแรงเทขายท าก าไรจากเงินบาทที่แข็งค่าเร็วขึ้นมาก
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และยังไม่รีบกลับมาลงทุนจนกว่าจะเห็น
สัญญาณการกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนของเงินบาทอีกครั้ง
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 66 
ของไทย และทิศทางเงินทุนต่างชาติ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค (เบื้องต้น) ตัวเลข
การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือน ก.พ. 66 และจ านวน
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ผันผวนในระดับที่อ่อนค่ากว่าสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้น
สัปดาห์เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ตามทิศทาง
สกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะเงินหยวน หลังรัฐบาลจีนส่ง
สัญญาณด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่จีน
ประกาศว่าไม่มีโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในช่วงวันหยุดตรุษจีน
ที่ผ่านมา ย่ิงหนุนความเชื่อ ม่ันของการลงทุนในภูมิภาค 
ทั้งนี้  ในช่วงกลางสัปดาห์เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลง
ท่ามกลางแรงซ้ือดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อลด
สถานะเสี่ยง ก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และ
เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหลังการประชุม FED ที่มีมติ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาด 
อย่างไรก็ตามเงินบาทอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ 
หลังการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลาง
อังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ซ่ึงตลาด
ประเมินว่าหลังจากนี้ ทั้ง 2 ธนาคารกลางมีแนวโน้มใกล้จะหยุด
ขึ้นดอกเบี้ย โดยเฉพาะ BoE ที่ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้น
ดอกเบี้ย เพราะเห็นว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดแล้ว 
ท าให้เงินยูโรและเงินปอนด์โดนเทขาย หนุนให้เงินดอลลาร์ฯ 
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  2566

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511


	COVER - weekly briefing 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66
	weekly briefing 30 ม.ค.-3 ก.พ. 66

