
  

12 สิงหาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,785.50-1,794.07 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยเริ่มเห็นแรงขายท าก าไรทองค าสลบัออกมาบา้ง มีปัจจยั
กดดนัจากการฟ้ืนตวัดชันีดอลลาร ์หลงัค่าเงินปอนดถ์ูกกดดนัจากผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ขององักฤษหดตวัลง 0.1% เมื่อเทียบ
รายไตรมาสในไตรมาส 2 ของปีนี ้จากวิกฤตค่าครองชีพ  แมเ้ศรษฐกิจอังกฤษจะหดตวันอ้ยกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดไวว้่าอาจหดตวั 0.3%  แต่เมื่อ
สปัดาหท์ี่แลว้ ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เตือนว่า เศรษฐกิจองักฤษจะเขา้สู่ภาวะถดถอยยาวนานที่สดุนบัตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินในไตรมาส 4 ปีนี ้
และคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัสงูสดุมากกว่า 13% ในเดือนต.ค.   ส าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยคาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM  
ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมนิว่า หากราคาทองค ายงัไม่สามารถยนืเหนือ 1,800-1,807 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ส่งผลใหแ้รงซือ้ยงัคงถกูจ ากดั ราคาอาจ
อ่อนตวัลงเพื่อสะสมก าลงั ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,782-1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกไดแ้นวตา้นถดัไปจะ
อยู่ในบรเิวณ 1,825 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
12/08/2565 18:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.70 1,789.09 0.39 0.02 

Spot Silver ($) 20.28 20.31 0.03 0.15 

เงนิบาท (฿/$) 35.19 35.36 0.17 0.48 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 29,950 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.37 98.58 -0.79 -0.80 

ดชันดีอลลาร ์ 105.09 105.50 0.40 0.38 

เงนิยูโร (€/$) 1.0323 1.0294 0.00 -0.28 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,782-1,771 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,800-1,807 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อ $1,754 

 

 

 

1,771 1,754 1,736 

1,807 1,825 1,840 

   

 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 4.78 จุด วิตกยอดติดโควิดในจีนพุ่งแรง ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี ้

ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ที่เพิ่มขึน้อย่างมากในประเทศ ขณะที่ความไม่แน่นอนเก่ียวกับการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซือ้ขายของตลาดหุน้ในเอเชีย ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดตลาดที่ระดบั 3,276.89 จุด 

ลดลง 4.78 จดุ หรือ -0.15%  ยอดติดเชือ้โควิด-19 รายวนัในจีน เพิ่มขึน้มากกว่า 2,000 รายในช่วง 2 วนัท่ีผ่านมา จากราว 1,000 รายก่อนหนา้นี  ้

• (-) เศรษฐกิจอังกฤษหดตัวในไตรมาส 2 หลังถูกกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพ เศรษฐกิจองักฤษหดตวัลงในไตรมาส 2 ของปี 2565 ขณะที่ถูก

กระทบจากวิกฤตค่าครองชีพ โดยขอ้มลูอย่างเป็นทางการท่ีเปิดเผยในวนัพฤหสับดี (11 ส.ค.) บ่งชีว้่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) หด

ตวัลง 0.1% เมื่อเทียบรายไตรมาสในไตรมาส 2 ของปีนี ้นอ้ยกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดไวว้่าอาจหดตวั 0.3% หลงัจาก GDP ขยายตวั 0.8% ในไตรมาส

แรก  ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เมื่อสัปดาหท์ี่แลว้ ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เตือนว่า เศรษฐกิจองักฤษจะเขา้สู่ภาวะถดถอยยาวนานที่สุด

นบัตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินในไตรมาส 4 ปีนี ้และคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัสงูสดุมากกว่า 13% ในเดือนต.ค. 

• (-)  ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 727.65 จุด สูงสุดในรอบ 7 เดือน ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวนันีสู้่ระดบัสงูสดุใน

รอบ 7 เดือน หลงัการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัที่อ่อนแอไดช้่วยคลายความวิตกเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุในโลก  

ทัง้นี ้ดชันีนิกเกอิปิดตลาดพุ่งขึน้ 727.65 จดุ หรือ 2.62% สู่ระดบั 28,546.98 จดุ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 12 ม.ค.  หุน้บวกในตลาดวนันีน้ า

โดยกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั, กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า และกลุ่มผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน 

• (-)  ภาวะตลาดหุ้นฮอ่งกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 93.19 จุด คลายวิตกเงนิเฟ้อสหรัฐ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาว

โจนสต์ลาดหุน้สหรฐัที่ปิดปรบัตวัขึน้เมื่อวานนี ้หลงัสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อลดลง ซึ่งช่วยใหน้กัลงทุนมีความหวงัว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 

จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดบั 20,175.62 จดุ เพิ่มขึน้ 93.19 จดุ หรือ +0.46% 

• (+/-)   ไบเดนเตรียมลงชิงต าแหน่งปธน.สหรัฐอีกสมัย ขวางทรัมป์กลับเขา้ท าเนียบขาว เว็บไซตเ์จแปนไทมส์รายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดนแห่งสหรฐัก าลงัเตรียมแผนการท่ีจะลงเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัอีกสมยั หลงัจากการเลือกตัง้รฐัสภากลางเทอมในเดือนพ.ย.ปีนี ้  ทั้ งนี ้ปธน.

ไบเดนเตรียมลงแข่งขนัชิงต าแหน่งประธานาธิบดสีหรฐักบัอดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ในปี 2567  การตดัสินใจของไบเดนท่ีจะลงเลือกตัง้ครัง้ที่

สองยงัคงแข็งแกรง่ แมว้่าผลส ารวจจะแสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ตอ้งการผูส้มคัรรายอื่นมากกว่าปธน.ไบเดนวยั 79 ปีก็ตาม   

ดา้นผูใ้กลช้ิดกับปธน.ไบเดนอธิบายว่า เขาไดร้บัแรงหนุนจากชยัชนะดา้นกฎหมาย เศรษฐกิจ และนโยบายต่างประเทศเมื่อเรว็ ๆ นี ้และใหค้  ามั่นที่

จะปฏิเสธอีกครัง้ไม่ใหอ้ดีตปธน.ทรมัป์ไดก้ลบัมาเป็นประธานาธิบดีสหรฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 8 ส.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   -25.2** -26.4 

วนัองัคารท่ี 9 ส.ค. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   89.9** 89.5 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยไตรมาส 2/2022   -4.6%** -7.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยไตรมาส 2/2022   10.8%** 12.6% 

วนัพธุท่ี 10 ส.ค. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.75%** 0.50% 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือน ก.ค.   0.9%** 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.0%** 1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.3%** 0.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้และยอดคา้ส่งเดือนมิ.ย.   1.8%** 1.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   5.5M** 4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 ส.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Mountain Day   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   -0.5%** 1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.2%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   262K** 260K 

วนัศุกรท่ี์ 12 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครัง้แรก GDP เบือ้งตน้ไตรมาส 2/2022   -0.1%** 0.8% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.7%** 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   52.5 51.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 05 ส.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


