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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ผู้น ำกำรเงินโลกเตรียมประเมินเศรษฐกิจโลกใน
วันครบรอบสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและ
ยูเครน ในการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G20 และผู้ว่าการ
ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ที่อินเดีย ท่ามกลางสัญญาณ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน 
รั ฐมนตรี กระทรวงการคลั งสหรั ฐฯ ให้ ความเห็นว่ า
การปรับตั วของเศรษฐกิจโลกที่ดี ขึ้นนั้น เป็นผลจาก
ความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลาง G20 และรัฐบาล
ที่ด าเนินการอย่างแข็งขันเพื่อระงับอัตราเงินเฟ้อ แม้จะต้อง
สูญเสียการเติบโตบางส่วนก็ตาม ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ
ต่อไป ควบคู่ กั บการบรรเทาผลกระทบจากสงคราม 
พร้อมกันนั้นจะยังคงมาตรการคว่ าบาตรรัสเซียอย่างเข้มงวด 
สอดคล้องกับความเห็นของนายชุนอิจิ  ซูซูกิ  รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังญี่ปุ่น และนายคริสเตียน ลินด์ เนอร์ 
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยอรมนี ที่ต้องการกดดันรัสเซีย
ต่อไป ขณะที่อินเดียมีท่าทีที่แตกต่างไป โดยไม่ต้องการให้
มีการคว่ าบาตรรัสเซียเพิ่มเติม เนื่องจากเช่ือว่าจะเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

ธนำคำรกลำงของอิรักมีแผนที่จะอนุญำตให้กำรท ำ
ธุรกรรมกำรค้ำกับจีนสำมำรถช ำระเงินในสกุลเงินหยวน
ได้โดยตรงเป็นคร้ังแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
สกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น หลังอิรักประสบ
ปัญหาการขาดแคลนสกุลเงินดอลลาร์ในตลาดท้องถิ่น 
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณล่าสุดท่ีแสดงถึง
บทบาทของสกุลเงินหยวนที่ เพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ หลังจีนได้เปิดตลาดการเงินของตน
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่หลายประเทศก าลังพยายาม
เพิ่มความหลากหลายของสกุลเงินภายในประเทศ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเป็นพิเศษ 

สถำบันกำรท่องเท่ียวจีน (China Tourism Academy) 
คำดว่ำภำคกำรท่องเที่ยวจะกลับมำฟ้ืนตัวอย่ำงแข็งแกร่ง
ในปี 66 โดยคาดว่าการท่องเท่ียวภายในประเทศจะสร้าง
รายได้สูงถึง 4 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 581 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 95% จากปีก่อน หรือฟื้นตัว
ประมาณ 71% จากการท่องเที่ยวในปี 62 ช่วงก่อน
การระบาดของโควิด-19 พร้อมประเมินว่านักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้าออกประเทศจีนจะมีจ านวนมากกว่า 90 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีก่อน เป็นผลจากการยกเลิกมาตรการ
ควบคุมโควิดที่เข้มงวดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่า
ตลาดการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาสที่ 2 
ก่อนจะฟื้นตัวเต็มที่ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของจีน

รัสเซีย

ยอดขำยบ้ำนเดือน ม.ค. 66 ในสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ ำสุด
ในรอบกว่ำ 12 ปี ขณะที่รำคำบ้ำนเพ่ิมขึ้นในอัตรำต่ ำสุด
นับต้ังแต่ปี 55 ตามรายงานของ National Association of
Realtors ซึ่งจะช่วยให้ความสามารถในการซื้อของผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราสินเช่ือที่อยู่อาศัยกลับมามี
แนวโน้มสูงขึ้น หลังยอดค้าปลีกและข้อมูลตลาดแรงงานยังคง
แข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป ท้ังนี้ นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า
ยอดขายบ้านที่ลดลงเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 66 ประกอบกับ
ก าลังซื้อและสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว สะท้อนว่า
ตลาดท่ีอยู่อาศัยได้ผ่านจุดต่ าสุดแล้ว และคาดว่ายอดขายบ้าน
น่าจะฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 66 

ส านักงานสถิติรัสเซีย (Rosstat) เผยแพร่ข้อมูล GDP
อย่างไม่เป็นทางการว่า เศรษฐกิจรัสเซียปี 65 หดตัว 2.1%
ซ่ึงเป็นอัตรำที่น้อยกว่ำที่สถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง  ๆ
คำดกำรณ์ไว้มำก ภายหลังรัสเซียเผชิญการคว่ าบาตร
ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา จากการรุกราน
ยูเครนเมื่อเดือน ก.พ. 65 ทั้งนี้ ข้อมูลของ Rosstat ช้ีว่ามีเพียง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการค้าปลีกค้าส่งที่หดตัวจาก
ผลกระทบดังกล่าว ขณะที่ภาคการเกษตร การบริการ 
การก่อสร้าง และการเหมืองแร่มีการเติบโต นอกจากนี้ 
การส่งออกยังขยายตัวถึง 12.8% จากการส่งออกน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้บัญชีเดินสะพัดของรัสเซียเกินดุล 
แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 65 สอดคล้องกับ
ที่ธนาคารกลางรัสเซียประเมินการหดตัวของเศรษฐกิจในปี 65 
ไว้ท่ี 2.5% และคาดว่าในปี 66 เศรษฐกิจจะหดตัว 0.8%
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สหราชอาณาจักร

บริษัทวิจัยตลาด GfK เผยว่าดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค
สหรำชอำณำจักรเดือน ก.พ. 66 ขยำยตัว สะท้อน
ทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและสถานการณ์
เศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในปีหน้า ทั้งนี้ ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคทั่วไปของ GfK
ส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค จ านวน 2,000 ราย ระหว่างวันที่ 
1 - 13 ก.พ. 66 เพิ่มขึ้น 7 จุด ในเดือน ก.พ. 66 มาอยู่ที่ระดับ 
-38 จากระดับที่ เคยต่ าสุดที่  -49 เมื่อเดือน ก.ย. 65
ซึ่งการเพิ่มขึ้น 7 จุดนี้ เป็นการขยายตัวท่ีมากที่สุดในรอบ
เกือบ 2 ปี แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูงก็ตาม



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชาได้สิทธิพิเศษทางการค้าจากสหราชอาณาจักร ในโครงการการค้า
ประเทศก าลังพัฒนา (Developing Countries Trading Scheme: DCTS) 
ซึ่งจะน ำมำใช้แทนสิทธิ์ GSP เดิม เพื่อส่งออกสินค้ำในอัตรำภำษีเป็นศูนย์ 
และเข้ำถึงตลำดได้โดยไม่ต้องมีโควตำ ขณะที่กฎแหล่งก ำเนิดสินค้ำใหม่ 
ท ำให้สินค้ำที่ผลิตในกัมพูชำบำงส่วน ส่งออกไปยังสหรำชอำณำจักรได้ง่ำยขึ้น 
โดยกัมพูชำจะเริ่มใช้สิทธิ์ดังกล่ำวได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 66 เป็นต้นไป

กัมพูชา

คณะกรรมการไฟฟ้าของ สปป.ลาวระบุว่า ค่าไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า 
ภายในสิ้นปี 66 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 66 จำกกำรอ่อนค่ำของเงินกีบ    
ที่ส่งผลให้ต้นทุนกำรน ำเข้ำพลังงำนสูงขึ้นอย่ำงมำก และกระทบต่อรำคำ
สินค้ำ อำทิ สมำคมผู้ค้ำน้ ำแข็งในเวียงจันทน์ ปรับขึ้นรำคำน้ ำแข็งบรรจุถุง
ขนำด 20 กิโลกรัม จำกรำคำประมำณ 24 บำท เป็นประมำณ 30 บำท      
จำกกำรปรับรำคำไฟฟ้ำส ำหรับกิจกำรเชิงพำณิชย์ใหม่

สปป.ลาว

สิงคโปร์

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวโพดแห่งเมียนมา รายงานมูลค่าการส่งออก
ข้าวโพดสูงถึง 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน ม.ค. 66 ปริมำณ
กำรส่งออกรวม 8.6 หมื่นตัน โดยมีกำรส่งออกหลักไปยังจีน ไทย 
เวียดนำม ฟิลิปปินส์ บังกลำเทศ บรูไน และอินเดีย ทั้งนี้  90.6%
ของปริมำณกำรส่งออกข้ำวโพดทั้งหมด ใช้กำรขนส่งทำงเรือเป็นหลัก 
ขณะที่ข้ำวโพดที่เหลือใช้เส้นทำงกำรขนส่งทำงบก

เมียนมา

ผลส ารวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น พบว่า 
นักลงทุนคาดเวียดนามก าลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ส าคัญ
ของอาเซียน หลังรัฐบำลญี่ปุ่นให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยให้บริษัทต่ำง ๆ 
ย้ำยออกจำกจีนมำตั้งฐำนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย 60% ของ
บริษัทญี่ปุ่นในเอเชียแปซิฟิกระบุว่ำ มีกำรวำงแผนขยำยกำรลงทุนใน
เวียดนำมในอีก 2 ปีข้ำงหน้ำ รองจำกอินเดีย และบังกลำเทศ

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น
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กระทรวงการคลังญี่ปุ่น รายงานว่าญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเดือน ม.ค. 66 
สูงถึง 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำกกำรน ำเข้ำที่เพิ่มขึ้น 17.8% (YoY)
โดยเฉพำะกำรน ำเขำ้ถำ่นหิน ก๊ำซธรรมชำติเหลว และน้ ำมันดิบ ตอกย้ ำว่ำ
ญี่ปุ่นยังต้องพึ่งพำกำรน ำเข้ำสินค้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศในระดับสูง 
ทั้งนี้ ประเทศที่ญี่ปุ่นขำดดุลกำรค้ำสูงสุดคือ จีน เนื่องจำกกำรส่งออกไป
จีนหดตัว 17.1%(YoY) ซึ่งสวนทำงกับกำรน ำเข้ำจำกจีนที่เพิ่มขึ้น 12.3% (YoY) 
ขณะที่สหรัฐฯ ยังเป็นตลำดที่ญี่ปุ่นได้ดุลกำรค้ำสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง

ส านักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ รายงานว่าการจ้างงานในเดือน 
ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 4.1 แสนอัตราเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็น
กำรจ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 22 เดือน โดยก่อนหน้ำนี้ 
ตัวเลขกำรจ้ำงงำนชะลอตัวลงอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำ 8 เดือน 
นับตั้งแต่ พ.ค. – ธ.ค. 65 ปัจจุบันอัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ที่ 3.6% โดย
มีสำเหตุจำกกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรมกำรส่งออก

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยซ้ือคืนพันธบัตร
โดยมีสัญญาขายคืนระยะเวลา 7 วัน อยูท่ี่ 5.75% เนื่องจำกอัตรำ
เงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง และค่ำเงินรูเปียห์ที่แข็งค่ำขึ้น ซึ่งอัตรำเงินเฟ้อ
ในเดือน ม.ค. 66 ลดลงต่ ำสุดในรอบ 5 เดือน จำกต้นทุนกำรขนส่ง
ที่ลดลง ตลอดจนรัฐบำลเร่งกำรผลิตอำหำรเข้ำสู่ตลำดเพิ่มขึ้น 
เพื่อบรรเทำภำวะรำคำสินค้ำแพงในประเทศ

รัฐบาลมาเลเซีย เผยการส่งออกในเดือน ม.ค. 66 มูลค่า 25.43 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 1.6% (YoY) ส่วนการน าเข้า มูลค่า 
21.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 2.3% (YoY) ส่งผลให้มี
ยอดเกินดุลกำรค้ำ 4.1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ทั้งนี้  คำดกำรณ์ว่ำ 
กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ในปี 66 
จะชะลอตัวลดลงสู่ระดับ 4% จำก 8.7% ในปี 65

ธนาคารกลางสิงคโปร์ เตรียมออกกฎเพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับ
ดูแลอุตสาหกรรมด้านการเงิน เพื่อกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินชั้นน ำ
ของโลกที่เช่ือถือได้ของนักลงทุนทั่วโลกที่มำลงทุนในสิงคโปร์ โดยกำร
เสริมสร้ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลให้เข้มแข็งมำกขึ้น รวมทั้งเพิ่มกลไก
ก ำกับดูแลอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ์นักลงทุน เช่น กำรมีผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน และกำรมีขั้นตอนกำรฟ้องร้องแบบกลุ่ม เป็นต้น

การท่าเรือฟิลิปปินส์ (PPA) เผยโครงการขยายท่าเรือสามแห่ง
ในภาคใต้ของตากาล็อกและบีโคล และโครงการยกระดับสนามบิน 
Visayan จะเสร็จสิ้นและสำมำรถเปิดใช้อำคำรปฏิบัติกำรท่ำเรือได้
ตำมก ำหนด ดังนี้ (1) ท่ำเรือ Masbate จะเปิดวันที่ 8 มี.ค. 66 (2) ท่ำเรือ 
Coron จะเปิดวันที่ 15 มี.ค. 66 และ (3) ท่ำเรือ Calapan จะเปิดวันที่ 
21 มี.ค. 66 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชำชนที่เดินทำงได้มำกขึ้น

ไทย

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานประชุมสัมมนามันส าปะหลังโลก ปี 66 ระหว่ำง
วันที่ 23 - 25 ก.พ. โดยมีผู้เข้ำร่วมจำก 14 ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ 
ฟิลิปปินส์ ตุรกี นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น เพื่อประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกำรผลิตตำมแนวทำง BCG Model ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ และ
โชว์ศักยภำพกำรผลิตและแปรรูปมันส ำปะหลังไทย พร้อมเปิดเวที
เจรจำกำรค้ำหำตลำดล่วงหน้ำ รวมทั้งจะมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 
ขำยมันส ำปะหลังกับผู้น ำเข้ำจำกจีนและตุรกี เพื่อทดแทนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
และข้ำวสำลี ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ในยูเครน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาส 4 ปี 65 ขยายตัว 1.4% (YoY) ขณะที่ทั้งปี 65 ขยายตัว 
2.6% (YoY) โดยมีปัจจัยหนุนจำกกำรขยำยตัวของภำคกำรท่องเที่ยว 
กำรลงทุนภำครัฐและเอกชน กำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน และกำรผลิต
ภำคกำรเกษตร โดยคำดว่ำในปี 66 เศรษฐกิจจะเติบโตในช่วง 2.7 - 3.7% 
พร้อมแนะน ำให้ภำครัฐเร่งแก้ไขปัญหำหนี้ครัวเรือน ดูแลรำคำสินค้ำ
เกษตร เร่งขับเคลื่อนกำรส่งออก เร่งอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุน และ
ขับเคลื่อนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้ต่อเนื่อง



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลง โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ท่ี 75.63 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ท่ี 82.62 USD/BBL
และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ท่ี 81.30 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลง เน่ืองจากตลาดกังวลท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะปรับขึ น
อัตราดอกเบี ยนโยบายต่อไปอีก เพื่อท้าให้อัตราเงินเฟ้อท่ียังอยู่ในระดับสูงลดลงสู่ระดับเป้าหมาย เพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกท่ีจะเผชิญภาวะถดถอย
ขณะเดียวกันราคาน ้ามันดิบยังได้รับแรงกดดันจากปริมาณน ้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ สูงขึ นกว่า 7.6 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ดี ราคาน ้ามันดิบได้กลับมา
สูงขึ นในช่วงท้ายสัปดาห์ หลังจากรัสเซียได้ประกาศแผนลดการส่งออกน ้ามันจากท่าเรือฝั่งตะวันตกของประเทศลง 25% ในเดือน มี.ค. 66 ซ่ึงมากกว่า
ท่ีรัสเซียเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี 

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 27 ก.พ. – 3 มี.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 80.48 81.94* 81.21
YoY -3.73 -11.03 -15.65

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 - 24 ก.พ. 66 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์
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หน่วย: USD/BBL

ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ราคาน ้ามันดิบตลาดโลกในสัปดาห์นี คาดว่าจะมีทั งแรงหนุนและแรงกดดัน แต่คาดว่าจะมีแรงหนุนมากกว่า
เล็กน้อย โดยมีแรงหนุนจากรัสเซียประกาศปรับลดปริมาณการส่งออกน ้ามันจากท่าเรือฝั่งตะวันตกลง 25% ในเดือน มี.ค. 66 เมื่อเทียบกับปริมาณ
ของเดือน ก.พ. 66 และการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนหลังจากที่ได้เปิดประเทศ ขณะท่ีแรงกดดันต่อราคาน ้ามันดิบยังคงเป็นความกังวลของ
ตลาดต่ออัตราดอกเบี ยนโยบายของสหรัฐฯ ท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ นต่อไปอีก ซ่ึงจะกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจ และการบริโภคของชาวสหรัฐฯ 
และส่งผลต่อเน่ืองให้ความต้องการใช้น ้ามันดิบชะลอตัวลง นอกจากนี  ยังมีสัญญาณจากการเปิดแท่นหลุมขุดเจาะน ้ามันดิบและก๊าซ ธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ ท่ีลดลงในเดือน ก.พ. 66 ตามแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานท่ีลดลง 

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ประมาณการ ณ ก.พ. 66 ขณะที่ราคาเฉลี่ยทั 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
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ความเคลื่อนไหวราคาน ้ามันดิบ

ที่มา: ไทยออยล์เฉลี่ย ก.พ. 66 : WTI 76.89 USD/BBL; Brent 83.58 USD/BBL; Dubai 81.91 USD/BBL



/

ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ก.พ. 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 29,764 29,811* 29,787
%YoY 4.4 4.3 0.1

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 1,899 1,858* 1,878
%YoY 4.4 0.1 4.3

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,831.08 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.6%
ในขณะที่ราคาทองค าแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 29,910 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.6% จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน
ครั้งแรกลดลง 3,000 ราย สู่ระดับ 192,000 ราย จากที่คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 200,000 ราย ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานอยู่ในระดับต่่ากว่า 200,000 รายติดต่อกัน 6 สัปดาห์ รวมทั้ง จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง
ลดลง 37,000 ราย สู่ระดับ 1.65 ล้านราย สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง กดดันความต้องการถือครองทองค่า
2) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ เดือน ก.พ. สูงสุดในรอบ 8 เดือน S&P Global รายงานว่า ดัชนี 
PMI รวมภาคการผลิตและภาคการบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ก .พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.2 จาก 46.8 ในเดือน  
ม.ค. สูงสุดในรอบ 8 เดือน บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของสหรัฐฯ มีการขยายตัว โดยได้แรงหนุนจากการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจด้านยอดค้าปลีกและการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการถือครองทองค่าใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง 
3) ดัชนีความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี เดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 28.1 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 22.0 
เป็นผลมาจากการคาดการณ์ผลก่าไรที่เพ่ิมข้ึนในกลุ่มพลังงาน การส่งออก และการเปิดประเทศของจีน กดดันราคาทองค่า  
4) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,820 –แ1,870 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม 
อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่ากล่าวของกรรมการธนาคารกลางยุโรป อัตราการว่างงาน เดือน ม.ค. ของสหภาพยุโรป ดัชนี
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.พ. รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB เดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC สมาคมค้าทองค่า 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 33.89* 33.56
%YoY -0.04 3.71 -4.31

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ก.พ. 66 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 66

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

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 34.36 34.58 34.65 34.58 34.79

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. 20 ก.พ. 21 ก.พ. 22 ก.พ. 23 ก.พ. 24 ก.พ.

ค่าเงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าลงต่อเน่ือง ตามการคาดการณ์
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเน่ืองของ FED เงินบาทยังคง
มีแรงกดดันด้านอ่อนค่าตามภาวะตลาดที่ปิดรับความเสี่ยง 
ท่ามกลางมุมมองของนักลงทุนถึงแนวโน้มการเดินหน้าปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของ FED และอาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนาน
กว่าที่คาดไว้ เนื่องจากยังคงมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ประกอบกับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด นอกจากนี้ ปัจจัยความเสี่ยง
ภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่อาจกลับมา
กดดันบรรยากาศในตลาดการเงินอีกครั้ ง หลังชาติตะวันตก
ประกาศคว่่าบาตรทางการเงินครั้งใหญ่ในวาระครบรอบ 1 ปีของ
ความขั ดแย้ง ท่ าให้ นั กลงทุนต่ างชาติ ยั งคงเดินหน้ าขาย
สินทรัพย์เสี่ยง ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนของต่างชาติ
และการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชีย รายงานเศรษฐกิจการเงิน
ไทยเดือน ม.ค. 66 ของ ธปท. ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่าคัญ 
อาทิ ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน ยอดท่าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการ
ขายเดือน ม.ค. 66 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค ดัชนี PMI/ISM
ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ก.พ. 66 รวมถึงข้อมูล PMI 
ภาคการผลิต/บริการเดือน ก.พ. 66 ของจีน ยูโรโซน และอังกฤษ 
และอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 66 ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
อ่อนค่าลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสัปดาห์ เงินบาท
แข็งค่าขึ้นช่วงสั้น ๆ ก่อนจะทยอยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วง
ที่เหลือของสัปดาห์เงินบาทพลิกอ่อนค่า จนแตะระดับอ่อนค่าสุด
ในรอบกว่า 2 เดือนที่ 34.79 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับ
สถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ และ
เป็นไปตามทิศทางสกุลเงินเอเชีย สวนทางกับเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้น
เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ หลังการเปิดเผยบันทึกการประชุม 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งล่าสุดเม่ือ 31 ม.ค. –อ1 ก.พ. 66 
ท่ีบ่งชี้ว่า FED ยังมีความจ่าเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อสกัด
เงินเฟ้อ อีกทั้งเงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด อาทิ ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและ
ภาคบริการเบื้องต้นใน ก.พ. 66 ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 จาก 
40.8 ในเดือนก่อน ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน ดัชนี
ความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือน ก.พ. 66 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 108.5 
รวมทั้งการปรับตัวลงต่อเนื่องของจ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ครั้งแรกรายสัปดาห์ โดยต่่ากว่า 200,000 ราย ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ 
ขณะที่ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ม.ค. 66 
เพิ่ มขึ้ นเกินคาดที่  4.7% (YoY) ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุน
การคาดการณ์ถึงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของ FED

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
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