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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยรายงาน
การแยกส่วนทางภูมิเศรษฐศาสตร์และอนาคตของระบบ
พหุภาคี  ระบุว่า  การแยกส่วนของเศรษฐกิจ โลก 
(Geoeconomic Fragmentation) อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายต้ังแต่ 0.2 - 7% ของ GDP โลก โดย IMF 
ระบุว่าความเช่ือมโยงทางการค้าจะช่วยเพิ่มรายได้ของ
ประชากรในหลายประเทศและลดความยากจนทั่วโลก 
และผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยในประเทศพัฒนาแล้วได้รับ
ประโยชน์จากราคาสินค้ า ท่ีต่่ าลง  ในทาง กลับกัน
ความเช่ือมโยงทางการค้าที่ลดลงจะท่าให้ทั้งประเทศ
รายได้ต่่าและผู้บรโิภคที่มีรายได้น้อยในประเทศพัฒนาแล้ว
ได้รับผลกระทบเชิงลบ นอกจากนี้ ข้อจ่ากัดในการย้าย
ถิ่นฐานจะท่าให้ประเทศปลายทางขาดแรงงานทักษะ 
ขณะที่การส่งเงินกลับไปยังประเทศต้นทางของผู้อพยพ
ย้ายถิ่นก็จะลดลง เงินทุนเคลื่อนย้ายที่ลดลงจะส่งผล
กระทบต่อประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งเป็นแหล่งที่มาส่าคัญของ
การกระจายเทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ลดลงจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจัดหาสินค้าสาธารณะ
IMF ยังช้ีให้เห็นว่า ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามระดับการ
แยกส่วนทางเศรษฐกิจท่ีมากขึ้น และการแบ่งขั้วทางเทคโนโลยี 
(Technological Decoupling) จะยิ่งขยายความเสียหาย
ที่เกิดจากข้อจ่ากัดทางการค้า ทั้งนี้ ประเทศตลาดเกิดใหม่
และประเทศที่มีรายได้ต่่ามีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยง
มากที่สุด เนื่องจากไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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Eurostat รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. 65 ของยูโรโซน 
เพ่ิมขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า 
(ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจากเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ 10.6% ในเดือน ต.ค.) ตามการเพิ่มขึ้นของ
ราคาหมวดพลังงาน (เพิ่มขึ้น 25.5%) หมวดอาหาร แอลกอฮอล์ 
และยาสูบ (เพิ่มขึ้น 13.8%) หมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่
ไม่ใช่พลังงาน (เพิ่มขึ้น 6.4%) และหมวดบริการ (เพิ่มขึ้น 
4.4%) ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. 65 ของสหภาพยุโรป 
เพ่ิมขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า 
(ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจากเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ 11.5% ในเดือน ต.ค.)

สหรัฐอเมริกา

ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 65 ลดลง 0.5%
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ท่ี -0.1%) อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อ
ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงก าลังเร่ิมผ่อนคลายลง เนื่องจาก
ราคาพลังงานท่ีลดลงมาก โดยดัชนีราคาพลังงานในอุปสงค์
ขั้นสุดท้ายลดลง 7.9% โดยเฉพาะในหมวดน้่ามันเช้ือเพลิง
ที่ลดลงถึง 13.4% อีกทั้งดัชนีราคาอาหารในอุปสงค์
ขั้นสุดท้ายลดลง 1.2% อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย โดยดัชนีราคาผู้บริโภค
ในเดือน ธ.ค. 65 ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ขณะที่ยังคงเพิ่มข้ึน 6.5% เมื่อเทียบกับ ธ.ค. 64

/

จีน

เศรษฐกิจ (GDP) จีน ทั้งปี 65 ขยายตัว 3% (สูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.8%) จากยอดการค้าปลีก
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ .ค. ดีกว่า
ที่คาดการณ์ และ GDP ไตรมาส 4 ปี 65 ขยายตัว 2.9% 
(สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.8%) อย่างไรก็ตาม
การขยายตัวของ GDP ปี 65 ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่
รัฐบาลจีนได้ก าหนดไว้ที่  5.5% โดยผู้อ่ านวยการ
ส่านักงานสถิติแห่งชาติของจีน กล่าวว่าสถานการณ์การค้า
โลกไม่ค่อยดีนัก และเศรษฐกิจโลกอาจเผชิญกับภาวะ
ชะลอตัวขณะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ยอดการค้าปลีก
ของจีนทั้งปี 65 ลดลง 0.2% ขณะที่ยอดการค้าปลีกใน
เดือน ธ.ค. ลดลง 1.8% (ลดลงน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ที่ -8.6%) และการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ทั้งปี 65 เพิ่มขึ้น 3.6% โดยในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.3% 
(สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 0.2%) 

คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวในการประชุมประจ าปีของ
สภาเศรษฐกิจโลก ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกอาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาด
ในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
เศรษฐกิจโลกจะดี และกล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
มีทิศทางชะลอลง และคาดว่าการเปิดประเทศของจีนจะช่วย
กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดย IMF คาดการณ์ว่า
ในปี 66 การขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนจะแตะระดับ 4.4% 
สูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ 2.7% หลังจากที่
ในปี 65 เศรษฐกิจจีนขยายตัวต่่ากว่าเศรษฐกิจโลกเป็น
ครั้งแรกในรอบ 4 ทศวรรษ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ที่เห็นคือความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อ
การใช้จ่ายของผู้บริโภคและท่าให้เศรษฐกิจขยายตัว 
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่จะส่งผลให้ราคาน้่ามันและ
ก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ยูเครนจะบั่นทอนความเชื่อมั่นทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป 



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา เปิดเผยมูลค่าการส่งออกในปี 65 
อยู่ท่ี 7.53 แสนล้านบาท เพ่ิมขึ้น 16.4% (YoY) โดยมีสินค้าส่งออกหลัก 
ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า สินค้าเพื่อการเดินทาง จักรยาน ข้าว ยางพารา 
มันส าปะหลัง กล้วย และมะม่วง ตลาดส่งออกหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สหรัฐฯ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และแคนาดา 

กัมพูชา

รัฐบาลลาว เปิดเผยสถิติการลงทุนของเวียดนามในลาว ปี 65 มีมูลค่า 
5,950 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 52.5% (YoY) ซึ่งเวียดนามนับเป็นผู้ลงทุน
รายใหญ่อันดับท่ี 3 รองจากจีนและไทย โดยรัฐบาลลาวประกาศว่า 
จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน และจัดสรรเงื่อนไขท่ีเหมาะสม
แก่บริษัทเวียดนาม เพื่อลงทุนในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในประเทศต่อไป

สปป.ลาว

สิงคโปร์

สภาอุตสาหกรรมเมียนมาและไทย ร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากมาตรการต่าง ๆ  ที่เมียนมาบังคับใช้เพื่อรักษาปริมาณทุนส ารองเงินตรา     
ต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกาศห้ามน าเข้าสินค้าบางชนิด       
ผ่านด่านการค้าชายแดนทางบก เพื่อรักษาดุลการค้า และการน าเข้าสินค้า
ต้องใช้เงินที่ ได้จากการส่งออก (Export Earning) โดยฝ่ายไทยขอให้
ภาคเอกชนเมียนมาช่วยประสานกับรัฐบาลเพื่อเดินหน้าขยายการค้าร่วมกัน

เมียนมา

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย ระบุ 4 อุตสาหกรรมของเวียดนามที่มี
โอกาสเติบโตสูงในปี 66 ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมพลังงาน เติบโตตาม
การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศ (2) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เติบโต
ตามจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น (3) อุตสาหกรรมไอที เติบโตตาม
ธุรกิจสตาร์ตอัป และการขยายตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมไอที และ 
(4) อุตสาหกรรมการผลิต เติบโตจากมูลค่าฐานการผลิตท่ีต่ าในปี 65

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น
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ธนาคารกลางญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เงินเยนอ่อนค่าลง 2.5% เทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มสูงสุด
ในรอบ 2 ทศวรรษ หลังธนาคารกลางจะยังคงก าหนดอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับต่ า และเลิกใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับเพิ่มผลตอบแทนพันธบัตรเป็น 2 เท่าใน
เดือน ธ.ค. 65 เพ่ือทดสอบการเก็งก าไรของนักลงทุน โดยนักวิเคราะห์ 
คาดว่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าที่สุดในรอบ 16 ปี ในเดือน ม.ค. 66 

กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ เปิดเผยมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปี 65 มีมูลค่า
2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดในรอบ 26 ปี โดยท าสถิติมูลค่าเกิน       
2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แม้อุตสาหกรรมจะเผชิญกับ
ยอดสั่งซื้อท่ีลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 65 สินค้าท่ีการส่งออกขยายตัวดี 
ได้แก่ ชิป และโทรศัพท์มือถือ ขณะที่การส่งออกจอแสดงผลหดตัวเล็กน้อย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”
เทศกาลตรุษจีน คร้ังที่ 23 โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับห้างค้าปลีก 
ตลาดสด และตลาดกลาง จัดจ าหน่ายสินค้าในเทศกาลตรุษจีนระหว่าง  
วันที่ 17 - 20 ม.ค. 66 โดยกระจายการจัดกิจกรรม 4,600 จุด ทั่วประเทศ 
ซึ่งมีสินค้าส าคัญ ได้แก่ ไก่ไหว้เจ้า ไก่สด ชุดไหว้เจ้า และสินค้าทั่วไป เช่น 
ซอสปรุงรส ผักและผลไม้ วัตถุดิบปรุงอาหาร น ามาลดราคาเพื่อช่วยเหลือ
ค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยผลสรุป
มูลค่าการค้าของไทยกับประเทศสมาชิก RCEP ในปี 65 มีมูลค่า 3 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.94 ล้านล้านบาท) เพ่ิมขึ้น 7.11% (YoY) โดย
มีการส่งออก 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.6 ล้านล้านบาท)     
การน าเข้า 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.3 ล้านล้านบาท) ซึ่งไทย
ได้ประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากร และการอ านวยความสะดวกพิธี
ศุลกากรระหว่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับสินค้าที่เน่าเสียง่าย รวมทั้งช่วยเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการไทยในการท าการค้ากับประเทศสมาชิก

รัฐบาลอินโดนีเซีย มีค้าสั่งควบคุมการส่งออกน้้ามันปาล์ม โดยลด
เพดานส่งออกจากเดิม 8 เท่า เหลือเพียง 6 เท่าของปริมาณที่ขาย
ในประเทศ ท าให้น้ ามันปาล์มออกสู่ตลาดโลกน้อยลง ท่ามกลางสถานการณ์
การผลิตในอาเซียน และลาตินอเมริกาที่ลดลง ทั้งนี้คาดการณ์ว่าอุปสงค์   
จะมากกว่าอุปทาน และน าไปสู่การขาดแคลนน้ ามันปาล์มในตลาดโลก

สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาเลเซีย คาดก้าลังซ้ือ
ของผู้บริโภคช่วงตรุษจีนในปี 66 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 65 เนื่องจาก
เงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นต่อเนื่อง ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ขณะที่
สมาคมผู้ค้าส่งผลไม้ เปิดเผยว่า ผู้ค้าส่งส่วนใหญ่ลดการน าเข้าส้ม
จากจีน เพื่อลดความเสี่ยงสินค้าล้นสต็อก เนื่องจากเน่าเสียง่าย

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศในปี 66 ประมาณ 12-14 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ
ปี 65 ตัวเลขนักท่องเที่ยวดังกล่าวจะท าให้เม็ดเงินสะพัดได้มากถึง 2.1 
หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้วยแรงหนุน
จากนักท่องเที่ยวจีน อินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซีย รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ

รัฐบาลฟิลิปปินส์ ต้ังเป้าการเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตรเพ่ือ
ลดการน้าเข้า และควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงสุดในรอบ 14 ปี 
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหาร เช่น หัวหอม และน้ าตาล ซึ่งท าให้
มีราคาแพงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ภายในประเทศ เช่น พายุ
ไต้ฝุ่น และการกักตุนสินค้า โดยรัฐบาลมีแผนแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการเกษตรคนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉล่ียรายสัปดาห์สูงขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่  80.23 USD/BBL เบรนท์ 
(Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 85.83 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ย
อยู่ที่ 82.48 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบยังได้รับแรงหนุน
จากการใช้น ้ามันที่เพิ่มขึ นของจีนเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะความ
ต้องการใช้น ้ามันดิบส้าหรับภาคขนส่งที่รองรับการเดินทางของ
ประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี  ราคายังปรับตัว
สูงขึ น หลังหน่วยงาน Joint Organisations Data Initiative 
รายงานตัวเลขปริมาณการใช้น ้ามันดิบของจีนในเดือน พ.ย. 
65 สูงขึ นเกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อนหน้า

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 23 – 27 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 79.29* 79.29
YoY -5.15 -17.64

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 2 – 20 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
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

เฉลี่ย (16 - 20 ม.ค. 66) 80.23 85.83 82.48
เฉลี่ย (ม.ค. 66) 77.57 82.84 79.29

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 ความต้องการใช้น ้ามันดิบจากจีนที่คาด
ว่าจะเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ จะยังคงเป็น
แรงหนุนส้าคัญให้แก่ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี  ขณะเดียวกัน 
การคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น ้ามันดิบครั งล่าสุดจาก
ส้านักงานพลังงานสากล (IEA) เป็นอีกปัจจัยเสริมที่ส่งผลดีต่อ
ราคาน ้ามันดิบ ซ่ึง IEA คาดการณ์ว่า ปี 2566 ทั่วโลกจะมีความ
ต้องการใช้น ้ามันดิบเพิ่มขึ นอีก 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดย
ครึ่งหนึ่งเป็นความต้องการใช้จากจีนที่เพิ่มขึ น ขณะที่ฝั่งอุปทาน
น ้ามันดิบ ผู้บริหารของบริษัทซาอุดี อารามโก ได้ให้ความเห็นว่า 
ในปีนี อุปทานจะเติบโตช้ากว่าอุปสงค์ที่เพิ่มขึ น

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

16 – 20 มกราคม 2566



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 2 – 20 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 29,730* 29,730
%YoY 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 1,886* 1,886
%YoY 3.8 4.7

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพ่ิมขึ้น ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,919.00 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.9 ในขณะที่ราคา
ทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,790 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 0.4 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) แบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 เติบโตต่ ากว่าที่คาดการณ์ จากแบบจ าลองดังกล่าวของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) สาขาแอตแลนตา แสดงให้เห็นว่า ในไตรมาส 4 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 3.5% ต่ ากว่าการคาดการณ์ครั้ง
ก่อนที่ระดับ 4.1% นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. ยังลดลงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เช่น ยอดค้าปลีก (Core
Retail Sales) ลดลง 1.1% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 0.8% โดยยอดค้าปลีกได้รับผลกระทบจากยอดขายรถยนต์ที่
ลดลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลดลง 0.7% หลังจากปรับตัวลดลง 0.6% ในเดือน พ.ย. โดยการผลิตภาคโรงงานลดลง 1.3%
การผลิตเหมืองแร่ลดลง 0.9% ขณะที่สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 3.8% บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเผชิญความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะ
ชะลอตัว ส่งผลให้ราคาทองค าเพิ่มขึ้น
2) ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ชะลอลง หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 6.2% (YoY) ชะลอลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 7.3% (YoY) รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
เพิ่มขึ้น 4.6% (YoY) ชะลอลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 4.9% (YoY) เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาผู้บริโภค บ่งช้ีว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้
ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทั้งนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ คาดว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันท่ี 31 ม.ค.–1 ก.พ. ท าให้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับ 4.50 – 4.75% ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่า และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงต่ าสุด
ในรอบ 4 เดือน ผลักดันราคาทองค าให้ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนจากพันธบัตรมีความน่าสนใจลดน้อยลง
4) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,890–1,950 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ค ากล่าวของประธานธนาคารกลางยุโรป รายงานการประชุมนโยบายการเงินของญี่ปุ่น ยอดขายบ้านใหม่ เดือน ธ .ค. 
และดัชนรีาคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล เดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของสถาบัน Ifo เดือน ธ.ค. ของเยอรมนี 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

16 - 20 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 33.46 33.46
%YoY 0.65 -3.84

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ม.ค. 66 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 23 – 27 ม.ค. 66

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

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

32.84 33.09 33.07 33.08
32.83

21 ธ.ค.22 ธ.ค.23 ธ.ค.26 ธ.ค.27 ธ.ค.28 ธ.ค.29 ธ.ค.30 ธ.ค. 3 ม.ค. 4 ม.ค. 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.

ค่าเงินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ตามทิศทางเงินทุน
ไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติ และแนวโน้มการอ่อนค่าลง
ของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทมีปัจจัยหนุนด้านแข็งค่าจาก
มุมมองของต่างชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ ด้วยแรงหนุน
ส าคัญจากนโยบายการเปิดประเทศของจีน ประกอบกับปัจจัยหนุน
ในประเทศจากแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวไทย ที่ท าให้นักลงทุนมองว่าการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) ในสัปดาห์หน้า (25 ม.ค. 66) จะยังมีโอกาส
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก (อาจปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 1.5%) 
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนและอ่อนค่าลง
ได้บ้าง ในกรณีที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ซ่ึงเป็นปัจจัย
หนุนให้ FED เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม กนง. ทิศทาง
เงินทุนต่างชาติ และการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน ยอดขาย
บ้านใหม่ ยอดท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย อัตราเงินเฟ้อ
ที่ค านวณจาก PCE/Core PCE Price Indices เดือน ธ.ค. 65 GDP
ไตรมาส 4/65 (ประมาณการครั้งที่ 1) รวมถึงดัชนี PMI (เบื้องต้น) 
เดือน ม.ค. 66 ของยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในทิศทางแข็งค่าต่อเน่ือง โดยแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 
10 เดือนครั้งใหม่ เงินบาทยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจาก
สัปดาห์ก่อน โดยท าสถิติแข็งค่าที่สุดในรอบ 10 เดือนครั้งใหม่
ที่ 32.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาท
ปรับตัวแข็งค่ามากขึ้นท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มที่จะชะลอขนาดการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ 
ส่งสัญญาณชะลอตัวลงต่อเนื่อง ประกอบกับเงินบาทยังคง
ได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องจากความหวังการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ของเศรษฐกิจจีนหลังเปิดประเทศ อีกทั้งข้อมูล GDP ของจีน
ในไตรมาส 4/2565 ขยายตัวสูงกว่าคาดท่ี 2.9% (YoY) ขณะที่
รัฐบาลจีนประกาศว่าการแพร่ระบาดผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ดีเงินบาทอ่อนค่าลงบางช่วงในระหว่างสัปดาห์ตาม
ทิศทางสกุลเงินเอเชีย หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ไม่ได้
ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้นตามที่ตลาดคาด 
โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ี -0.1% และควบคุมอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ที่ 0.5% ส่งผลให้เงินเยน
พลิกกลับมาอ่อนค่ารวดเร็ว ซ่ึงกดดันตลาดการเงินในภูมิภาค 
รวมทั้งมีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดการเงินสหรัฐฯ 
ในบางช่วง หลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจส าคัญ อาทิ ยอดค้าปลีก 
และยอดผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 65 อ่อนแอกว่าที่คาด

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
16 – 20 มกราคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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