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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

คณะกรรมาธิการยุโรป เปิดเผยรายงานการคาดการณ์
ทางเศรษฐกิจช่วงฤดูหนาวปี 66 ว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของสหภาพยุโรปและยูโรโซน ปี 66 
อยู่ท่ี 0.8% และ 0.9% (ดีกว่าท่ีคาดการณ์ในช่วงฤดูใบไม้
ร่วง) และปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 66 และปี 67 
ลดลงเล็กน้อย รวมถึงคาดว่า GDP ของทั้งสหภาพยุโรปและ
ยูโรโซนปี 65 จะขยายตัวที่ 3.5% จากการกระจายแหล่ง
น าเข้าก๊าซและการบริโภคท่ีลดลง ท าให้ระดับก๊าซท่ีเก็บ
ส ารองไว้สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลของปีที่ผ่านมา รวมถึง
ราคาขายส่งก๊าซต่ ากว่าระดับก่อนเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง
ในยูเครน นอกจากนั้นตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตรา
การว่างงานต่ าที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.1% ณ สิ้นปี 65 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคและภาคธุรกิจยังคงเผชิญกับราคา
พลังงานและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมพลังงานและอาหาร
ที่ยังไม่ได้แปรรูป) ที่ยังคงเพิ่มขึ้นในเดือน ม.ค. ซึ่งส่งผลต่อ
ก าลังซื้อของภาคครัวเรือน รวมถึงการใช้นโยบายคุมเข้มทาง
การเงินจะยังคงด าเนินต่อไป ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและกดดันการลงทุน อีกทั้งคาดการณ์ว่า GDP
ของสหภาพยุโรปและยูโรโซนปี 67 จะขยายตัวที่ 1.6% 
และ 1.5% ตามล าดับ (ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วง) และคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในสหภาพยุโรป
จะชะลอตัวลงจาก 9.2% ในปี 65 เป็น 6.4% และ 2.8% 
ในปี 66 และปี 67 ขณะที่ในเขตยูโรโซนจะชะลอตัวลงจาก 
8.4% ในปี 65 เป็น 5.6% และ 2.5% ในปี 66 และปี 67
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การขาดดุลงบประมาณของรัสเซีย เดือน ม.ค. 66 ท า
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.8 ล้านล้านรูเบิลรัสเซีย 
(24.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 58% 
จากปีก่อนหน้า ขณะที่รายรับลดลงมากกว่าหนึ่งในสาม 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีกในเดือน ธ.ค. 65 
ลดลง 4.3% และ 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปี
ก่อนหน้า ซึ่งลดลงมากที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ทั้งนี้ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) คาดการณ์ว่า ในปี 65 เศรษฐกิจของ
รัสเซียจะอยู่ในช่วง -2.2% ถึง 3.9%

สหรัฐอเมริกา

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 
6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (สูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 6.2%) จากราคาที่อยู่อาศัย ก๊าซ 
และอาหาร ที่เพิ่มขึ้น 7.9% 8.7% และ 10.1% ตามล าดับ 
และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า (สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.4%)
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า ซึ่งราคาที่สูงขึ้นหมายถึงความสามารถ
ในการใช้จ่ายจริงของแรงงานท่ีลดลง โดยในเดือน ม.ค. 
รายได้เฉลี่ยต่อช่ัวโมงลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ ชะลอตัว
เป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน จากระดับ 9.1% ในเดือน มิ.ย. 65
แต่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ 2%

/

จีน

กระทรวงพาณิชย์จีน รายงานว่า การลงทุนโดยตรงขาออก
(ODI) ปี 65 เพ่ิมขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะ
ระดับ 985.37 พันล้านหยวน (146.5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ)  การลงทุนโดยตรงขาออกที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน เพิ่มขึ้น 
7.2% ที่ 785.94 พันล้านหยวน ผลตอบแทนของโครงการ
ที่มีการท าสัญญาในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 4.3% ที่ 1.04 ล้าน
ล้านหยวน ขณะที่มูลค่าสัญญาของโครงการในต่างประเทศ
ที่ท าขึ้นใหม่อยู่ที่ 1.7 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.1% การลงทุน
ที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงินในกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่มสายแถบ
และเส้นทาง (BRI) เพิ่มขึ้น 3.3% ที่ 20.97 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 17.9% ของการลงทุนโดยตรง
ขาออกที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหราชอาณาจักร ออกมา
เรียกร้องการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล โดยเตือนว่า
ประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียบริษัทผลิตไมโครชิปให้กับ
สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ หากไม่เร่งด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ 
โดยก่อนหน้าได้มีการคาดว่ายุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ของ
สหราชอาณาจักรจะเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา แต่ต้องเผชิญกับ
ความล่าช้าเนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 65 สหรัฐฯ ได้ออก
พระราชบัญญัติ ชิปและวิทยาศาสตร์  (The CHIPS and 
Science Act) งบประมาณมูลค่า 280 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งรวมถึงงบประมาณ 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับส่งเสริม
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ และสหภาพยุโรปจะ
จัดสรรเงินลงทุนมูลค่า 43 พันล้านยูโร (45.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ส าหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในยุโรป 
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสัดส่วน 20% ของการ
ผลิตทั่วโลกภายในปี 73 (ค.ศ. 2030) ขณะที่จีนอาจต้องปรับ
กลยุทธ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หลังจาก
เผชิญกับมาตรการคว่ าบาตรทางการค้าที่เข้มงวดจากสหรัฐฯ  



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา เข้าพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
ระหว่างเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดย
จีนจะให้ความร่วมมือในการพัฒนากัมพูชา อาทิ พลังงาน การเมืองและ
ความมั่นคง การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่ง ตลอดจนความร่วมมือด้านการเกษตรในช่ือของ
“เส้นทางข้าวและปลา (Fish and Rice Corridor)” ในกัมพูชาด้วย

กัมพูชา

ส านักงานสถิติลาว รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 66 พุ่งสูงที่สุดใน
รอบ 23 ปี ที่ระดับ 40.3% (YoY) โดยมีปัจจัยส าคัญมาจากการอ่อนค่า
ของเงินกีบเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ราคาเช้ือเพลิง เครื่องจักร อาหาร
สัตว์ และปุ๋ย ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารแห่งสปป.ลาว ให้ค ามั่นว่า
จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อไว้ท่ี 9% ในปี 66 พร้อมสั่งการให้สถานรับแลกเงิน 
113 แห่งในเครือธนาคารยุติการให้บริการเพื่อคุมเข้มอัตราแลกเปลี่ยน

สปป.ลาว

สิงคโปร์

รัฐบาลเมียนมา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย ร่วมเปิดศูนย์ข้อมูล
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในนครย่างกุ้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนพลังงาน 
โดยเมียนมาจะดูแลในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการก่อสร้าง 
การจัดการเตาปฏิกรณ์ และฝึกฝนผู้เช่ียวชาญตามค าแนะน าของรัสเซีย       
ซึ่งเมียนมามีแผนจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในด้านสาธารณสุข การเกษตร      
การผลิตไฟฟ้า และความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติต่อไป

เมียนมา

เวียดนามเตรียมส่งออกไฟฟ้าจากพลังงานลมให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์ตาม
ข้อตกลงการพัฒนาร่วมกันในโครงการส่งออกพลังงานสีเขียว โดย
เวียดนามจัดหาพลังงานไฟฟ้า 4,000 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่งไฟฟ้าในทะเล
เวียดนามตะวันออก รวมทั้งเดินหน้าจัดท าโครงการ Vietnam - Singapore 
Industrial Park (VSIP) เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น     
ในภาคการผลิต และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในสวนอุตสาหกรรม

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น
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ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น รายงานสรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ปี 65 ขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยที่ 1.1% (YoY) โดยเมื่อเทียบอัตราการ
เติบโตกับปี 64 แล้ว เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 65 เติบโตต่ ากว่าประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชีย เช่น จีน (+3.0%) เกาหลีใต้ (+2.65%)
อินโดนีเซีย (+5.3%) และสิงคโปร์ (+3.6%) เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกจิ
ในไตรมาสแรกของปี 66 จะชะลอลงอีก เนื่องจากก าลังซื้อในประเทศ 
ยังไม่ฟื้นตัว และอุปสงค์ต่างประเทศอ่อนแอ ซึ่งมีผลต่อการส่งออก

สมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งเกาหลีใต้ คาดการณ์ว่า การเปิด
ประเทศของจีนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ โดยหากเศรษฐกิจจีน
สามารถเติบโตได้ที่ 5.1% (YoY) ตามที่หน่วยงานระหว่างประเทศคาดการณ์ 
จะท าให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้ และการส่งออกเติบโตดีขึ้นกว่าการคาดการณ์
เดิมที่ 0.16% และ 0.55% ตามล าดับ เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด
ของเกาหลีใต้ ซึ่งการส่งออกต้องพึ่งพาจีนอย่างมากในฐานะตลาดส าคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย
เพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทิศทางการ
พัฒนาภาคการเงินที่มุ่งเน้นการสรา้งสมดุลระหว่างการสง่เสริมนวัตกรรม
และการก ากับดูแลความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยให้ภาคครัวเรือน
อยู่รอดและปรับตัวสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางด าเนินการ
ส าหรับลูกหนี้กลุ่มที่ต้องเร่งแก้ไข 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) หนี้เสียที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 2) หนี้ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง 3) หนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเร็วและอาจเป็น
หนี้เสียหรือเรื้อรังในอนาคต และ 4) หนี้ท่ียังไม่อยู่ในตัวเลขหนี้ครัวเรือน 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์เงินเฟ้อของไทยในปี 66      
มีแนวโน้มลดลงจากปัจจุบัน เนื่องจากราคาน้ ามัน และราคาก๊าซ
ธรรมชาติปรับลดลง และให้ความเห็นว่าการปรับลดราคาสินค้าจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะปรับตามต้นทุนที่แท้จริง หากต้นทุน
ปรับลดลงก็จะปรับราคาสินค้าลงได้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมี
มาตรการก ากับดูแลไม่ให้ผู้ผลิตฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปด้วย

อินโดนีเซีย สรุปงบประมาณโครงการรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกที่
ร่วมทุนกับจีนอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
4 หมื่นกว่าล้านบาท) และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะสรุป
งบประมาณโครงการอีกครั้งภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 66 โดยเส้นทางรถไฟแห่งนี้ มีเส้นทาง  
ระหว่างเมืองหลวงจาการ์ตากับเมืองบันดุง 

รัฐบาลมาเลเซีย เผยยังไม่มีแผนร้ือฟ้ืนการเรียกเก็บภาษีสินค้า
และบริการ (GST) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และจะ
หาทางลดการอุดหนุนกลุ่มผู้มีรายได้สูง ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
และภาวะหนี้สินของประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยจะมีการเสนอ
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงสินค้าจ าเป็น 
เช่น เช้ือเพลิงขนส่ง น้ ามันใช้ท าอาหาร ค่าไฟฟ้า และน้ าตาล เป็นต้น

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ ยืนยันว่า
สิงคโปร์จะยังอยู่ในห่วงโซ่การผลิตชิปต่อไป แม้ว่าจีนและ
สหรัฐอเมริกาจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องเทคโนโลยีก็ตาม ทั้งนี้ 
ในปี 65 สิงคโปร์ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศถึง 22,500 ล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 582,000 ล้านบาท) โดย 2 ใน 3 ลงทุน
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์ กระทรวงเกษตร และบริษัท          
ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมมือกันด าเนินโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อช่วย
เกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงให้ความรู้ด้านการจัดการ
ฟาร์มที่ดี สนับสนุนช่องทางตลาด ตลอดจนค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ                       
ให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ซึ่งจะท าให้ภาคปศุสัตว์ของ
ฟิลิปปินส์เติบโตและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์สูงขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ท่ี 78.52 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ท่ี 85.14 USD/BBL
และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ท่ี 83.53 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยยังคงสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาของสัปดาห์ก่อนหน้า เน่ืองจากได้รับแรงหนุน
ค่อนข้างมากในช่วงต้นสัปดาห์จากการประกาศปรับลดก้าลังการผลิตของรัสเซีย จ้านวน 5 แสนบาร์เรลต่อวันในเดือน มี.ค. 66 อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามันดิบ
มีแนวโน้มลดลงตลอดถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์จากแรงกดดันหลายปัจจัย ได้แก่ (1) อุปทานน ้ามันตึงตัวน้อยลง เมื่อการขนส่งน ้ามันดิบผ่านทางท่อไปยัง 
Ceyhan port ของตุรกีกลับมาด้าเนินการได้ปกติ (2) ปริมาณน ้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ท่ีเพิ่มขึ นกว่า 16.3 ล้านบาร์เรล (3) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ 
เดือน ม.ค. 66 ท่ียังอยู่ในระดับสูง จึงท้าให้ตลาดกลับมาคาดว่า อัตราดอกเบี ยนโยบายมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ นกว่าท่ีคาด และ (4) กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ 
ประกาศแผนการระบายน ้ามันดิบออกจากคลังส้ารองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) เพ่ิมอีก 26 ล้านบาร์เรล ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 66

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 20 – 24 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 82.15* 81.32
YoY -3.73 -10.80 -15.54

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 - 17 ก.พ. 66 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์
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ราคามีแนวโน้มผันผวน ราคาน ้ามันดิบตลาดโลกในสัปดาห์นี คาดว่าจะกลับมามีทั งแรงหนุนและแรงกดดันต่อตลาด โดยมีแรงกดดันส้าคัญจาก 
(1) อุปทานน ้ามันดิบในตลาดโลกท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ น เมื่อกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ประกาศท่ีจะปล่อยน ้ามันดิบออกจากคลังส้ารอง
เชิงยุทธศาสตร์ (SPR) เป็นจ้านวนมาก ขณะเดียวกันประเทศท่ีเป็นผู้ส่งออกน ้ามันดิบรายส้าคัญอย่างเวเนซุเอลาเริ่มกลับมาส่งออกน ้ามันดิบไปยัง
สหรัฐฯ ได้บางส่วนอีกครั ง และ (2) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ท่ียังอยู่ในระดับสูง ซ่ึงจะเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ นอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายมากกว่าท่ีคาดไว้ อันจะมีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้ามันดิบ ขณะท่ีแรงหนุนส้าคัญยังคงมาจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นส้าคัญ และการลดก้าลังการผลิตของรัสเซียเพื่อตอบโต้ชาติตะวันตกท่ีใช้มาตรการคว่้าบาตรและจ้ากัดรายได้ของภาคพลังงาน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ประมาณการ ณ ก.พ. 66 ขณะทีร่าคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง (IMF)
ประมาณการ ณ ต.ค. 65

Crude Oil 2566

WTI 77.84

Brent 83.63

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

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

เฉลี่ย 1 เดือน
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ความเคลื่อนไหวราคาน ้ามันดิบ

ที่มา: ไทยออยล์เฉลี่ย ก.พ. 66 : WTI 77.37 USD/BBL; Brent 83.95 USD/BBL; Dubai 82.15 USD/BBL



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 17 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 29,773* 29,768
%YoY 4.4 4.1 0.1

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 1,869* 1,884
%YoY 4.4 0.7 4.6

หน่วย: บำท

รำคำทองค ำลดลง รำคำทองค ำโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,842.77 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1.5
ในขณะที่รำคำทองค ำแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 29,720 บำท ลดลงเล็กน้อยจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ จำกปัจจัยส ำคัญ ดังนี้
1) ดัชนีรำคำผู้บริโภคของสหรัฐฯ ทยอยลดลงอย่ำงช้ำ ๆ ท ำให้คำดว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) จะเดินหน้ำขึ้นดอกเบ้ีย
อีกในปีนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 6.4% (YoY) เป็นระดับท่ี
มากกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ระดับสูงยาวนาน ท าให้ตลาดคาดว่า FED จะต้องด าเนินนโยบายการเงิน
แบบตึงตัวต่อไป โดย FedWatch Tool ของ CME Group ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการในตลาดอนุพันธ์รายใหญ่ที่สุดของโลกและ
บริษัท Chicago Mercantile Exchange บ่งชี้ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งในการประชุมเดือน มี.ค. 
เดือน พ.ค. และเดือน มิ.ย. ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว และ FED จะยังคงด าเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
ต่อไปได้ ผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.6% ลดความน่าสนใจในการถือครองทองค า ส่งผลให้
ราคาทองค าลดลง
2) ยอดค้ำปลีกสหรัฐฯ เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นอย่ำงแข็งแกร่ง กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ใน
เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นถึง 3% มากกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดไว้ท่ี 1.8% หลังจากลดลง 1.1% ในเดือน ธ.ค. จากการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายรถยนต์ และยอดขายน้ ามันของสถานีบริการน้ ามัน รวมท้ัง การค้าภายในห้างสรรพสินค้า สัญญาณเชิงบวกของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ หนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า กดดันราคาทองค า
3) คำดกำรณ์รำคำทองค ำโลกในสัปดำห์หน้ำ จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,820–1,870 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยท่ีควร
ติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน เดือน ม.ค. ของ
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และแคนาดา ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ก.พ. จากสถาบัน ZEW ของสหภาพยุโรป ยอดขาย
บ้านมือสองเดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ 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 33.61* 33.42
%YoY -0.04 2.88 -4.69

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 17 ก.พ. 66 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 20 – 24 ก.พ. 66

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

32.69 32.77 32.81 32.69 32.88 32.74 32.77 32.90 32.73
33.00

33.51 33.63 33.54 33.53 33.67 33.80 33.82
34.08

34.23
34.54

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. 6 ก.พ. 7 ก.พ. 8 ก.พ. 9 ก.พ. 10 ก.พ. 13 ก.พ. 14 ก.พ. 15 ก.พ. 16 ก.พ. 17 ก.พ.

ค่าเงินบาทยังมีโอกาสผันผวนและอ่อนค่าลง ท่ามกลาง
การคาดการณ์แนวโน้มการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของ FED เงินบาทยังคงมีแรงกดดันด้านอ่อนค่าต่อเนื่อง 
ตามภาวะตลาดที่กลับมาปิดรับความเสี่ยง หลังจากอัตราเงินเฟ้อ 
(CPI) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาล่าสุดในเดือน ม.ค. 66 ท าให้ตลาด
มองว่าสถานการณ์เงินเฟ้อโดยรวมยังไม่ได้ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่
จะยืดเย้ือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงราคาสินค้าและบริการ และค่าเช่า
บ้านยังคงเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันด้านราคาอยู่ในเวลานี้ อีก
ทั้งอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของ FED ที่ 2% ซ่ึง
ท าให้นักลงทุนบางส่วนกลับมามีมุมมองถึงแนวโน้มการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของ FED ในอัตราที่เร่งขึ้นอีกครั้ง หรืออาจปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติลดการ
ถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ซ่ึงกระตุ้นกระแสเงินทุนไหลออก และ
กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานะการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติในตลาดการเงินไทยและทิศทางสกุลเงินเอเชีย ตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ยอดขายบ้านมือสอง ยอดขาย
บ้านใหม่ และอัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนี PCE/Core PCE Price 
Index เดือน ม.ค. 66 ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคในเดือน 
ก.พ. 66 และ GDP ไตรมาส 4/65 (เบื้องต้น)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
อ่อนค่าลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน เงินบาททยอยปรับตัวอ่อนค่า
ลงจนอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 1 เดือนครึ่ งที่  34.54 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
เงินดอลลาร์ฯ ซ่ึงได้แรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ 
เดือน ม.ค. 66 ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดย
เพิ่มขึ้น 6.4% (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.5% (MoM) และดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 6.0% (YoY) รวมถึงการปรับลง
ของจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซ่ึงล้วนเป็น
ปัจจัยที่หนุนโอกาสการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อเนื่ อง
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ประกอบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของ FED ยังคงส่งสัญญาณสนับสนุนการเดินหน้าปรับขึ้น
ดอกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ที่แม้ว่าจะมีทิศทางชะลอลง 
แต่ก็เป็นไปอย่างช้า ๆ ขณะที่เงินบาทเผชิญแรงเทขายมากขึ้น
ในช่วงท้ายสัปดาห์ หลังจากข้อมูล GDP ของไทยในไตรมาส
4/65 ขยายตัวเพียง 1.4% (YoY) ชะลอตัวลงจากไตรมาส
ก่อนที่ขยายตัว 4.5% (YoY)  ส่งผลให้  GDP ทั้ งปี  2565
ขยายตัวเพียง 2.6% ซ่ึงต่ ากว่าที่ สศช. คาดการณ์ที่ 3.2% 
และยังปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2566 ลงเหลือขยายตัว 3.2% 
จาก 3.5% เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเร็วกว่าคาด 

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566
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