
  

29 กรกฎาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัแดนบวก ดีดตวัขึน้จากระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,752.40 ดอลลารต์่อออนซ ์ขึน้ไปท าระดบัสงูสดุบริเวณ 1,767.83 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ รบัแรงหนุนจากดชันีดอลลารร์ว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุระหว่างวนัท่ี 105.54 จากความกังวลเศรษฐกิจสหรฐัถดถอย หลงั GDP สหรฐัหดตวั 2 ไตรมาส
ติดต่อกัน  นอกจากนี ้ทองค าไดร้บัแรงหนนุจากการปรบัตวัลงของตลาดหุน้ โดยดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดร่วงลงกว่า -2% ในวนันีจ้ากการดิ่งลงของหุน้กลุ่ม
เทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหุน้อาลีบาบา  ขณะท่ีดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนร่วงลง -0.89%  หลังจากรฐับาลจีนยืนยันว่าจะยงัคงใชน้โยบายโควิดเป็นศูนย ์
(Zero-COVID Policy) อย่างต่อเน่ืองจนถึงสิ ้นปีนี้ แม้ว่านโยบายดังกล่าวอาจท าให้จีนพลาดเป้าหมายในการเติบโตของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ท่ีระดบั 5.5% ในปีนีก้็ตาม นอกจากนี ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกลงเหลือ 4.2% ในปี 2565 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดับ 4.9% และปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2566 ลงเหลือ 4.5% จากตัว เลข
คาดการณ์เดิมท่ี 5.1% ซึ่งสะทอ้นถึงผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการท่ีรสัเซียส่งกองก าลงัทหารรุกรานยูเครน, การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน และการท่ี
ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ แนวโนม้เศรษฐกิจชะลอตัว เป็นปัจจัยหนุนราคาทองค าในระยะนี ้  ส  าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผย 
ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE), รายจ่ายและรายไดส้่วนบุคคล, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) เขตชิคาโก และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจากม.
มิชิแกน 
 
 
 

 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
29/07/2565 16:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,754.80 1,757.91 3.11 0.18 

Spot Silver ($) 19.96 19.98 0.02 0.10 

เงนิบาท (฿/$) 36.45 36.31 -0.14 -0.38 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.63 104.05 -3.58 -3.33 

ดชันดีอลลาร ์ 106.21 106.07 -0.15 -0.13 

เงนิยูโร (€/$) 1.0193 1.0191 0.00 -0.02 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,741-1,723 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,773 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,723 

 

 

 

1,741 1,723 1,707 

1,773 1,789 1,807 

   

 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดร่วง 466.17 จุด หลังหุ้นเทคโนโลยีดิ่งหนัก ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดรว่งลงกว่า 2% ในวนันี ้โดยตลาดถูกกดดนั

จากการด่ิงลงของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหุน้อาลีบาบา  ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งปิดที่ 20,156.51 จุด ลดลง 466.17 จุด หรือ -2.26%   หุน้อาลีบาบาด่ิงลงกว่า 6% 

หลงัจากมีรายงานว่า นายแจ็ก หม่า ผูก้่อตัง้บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิง้ เตรียมวางมือและถอนตวัออกจากบริษัทแอนท ์กรุ๊ป ยกัษ์ใหญ่ฟินเทคในเครืออาลีบาบา  

หุน้เหม่ยถวน (Meituan) ร่วงลง 6.2% หลงัจากเจา้หนา้ที่ฝ่ายก ากับดูแลของมณฑลหางโจวไดส้ั่งตรวจสอบเหม่ยถวนในประเด็นความปลอดภัยดา้นอาหารและ

การแข่งขนัดา้นราคา นอกจากนี ้บรรยากาศการซือ้ขายในตลาดหุน้ฮ่องกงยงัถูกกดดนัหลงัจากธนาคารกลางฮ่องกงประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.75% สู่

ระดบั 2.75% เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสดุนับตั้งแต่ปี 2562 หลงัจากที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ลงมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.75% 

เช่นกันในการประชุมเมื่อวนัพุธที่ 27 ก.ค.  ทั้งนี ้ธนาคารกลางฮ่องกงมักจะปรบันโยบายการเงินตามเฟด เนื่องจากสกุลเงินดอลลารฮ์่องกง ผูกติดกับสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐัในกรอบ 7.75-7.85 ดอลลารฮ์่องกง/ดอลลารส์หรฐัมาตัง้แต่ปี 2526 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 29.34 จุด กังวลมาตรการคุมโควิดฉุดศก.ชะลอตัว ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี ้

หลังจากรฐับาลจีนยืนยันว่าจะยังคงใชน้โยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero-COVID Policy) อย่างต่อเนื่องจนถึงสิน้ปีนี ้แม้ว่านโยบายดังกล่าวอาจท าใหจ้ีนพลาด

เป้าหมายในการเติบโตของตวัเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ระดบั 5.5% ในปีนีก้็ตาม ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 3,253.24 จุด ลดลง 29.34 

จดุ หรือ -0.89%  ที่ประชุมกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจ์ีน (โปลิตบูโร) ยืนยนัว่า จีนจะเดินหนา้ใชน้โยบายโควิดเป็นศนูยต่์อไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 

โดยเชื่อว่านโยบายดงักล่าวเป็นแนวทางที่ดีที่สดุในการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  รายงานระบุว่า ที่ประชุมโปลิตบูโรตระหนักว่านโยบายโควิดเป็น

ศนูยอ์าจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของตวัเลข GDP ที่ระดบั 5.5% ในปีนี ้แต่รฐับาลจีนใหค้ ามั่นว่าจะใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกิจ โดยมุ่งเนน้ไปที่การ

สรา้งเสถียรภาพด้านการจ้างงาน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรบัลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP จีนในปี 2556 ลงเหลือ 4% จากตัวเลข

คาดการณเ์ดิมที่ระดบั 5% โดยระบุว่า การที่จีนใชม้าตรการล็อกดาวนที่เขม้งวดตามนโยบายโควิดเป็นศูนยน์ัน้ จะส่งผลกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง

อตุสาหกรรมการผลิต การบริการ และการท่องเที่ยว 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 13.84 จุด หลังโซน่ีห่ันคาดการณ์ก าไรปี 65 ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดขยบัลงเล็กนอ้ยในวนันี ้หลงัจาก

บริษัทโซนี่ ปรบัลดคาดการณผ์ลก าไรสทุธิในปีงบการเงิน 2565 นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากการร่วงลงของหุน้กลุ่มส่งออก หลงัจากเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบ

กบัดอลลาร ์ ทัง้นี ้ดชันีนิกเกอิปิดที่ 27,801.64 จดุ ลดลง 13.84 จดุ หรือ -0.050%   

• (+) IMF ห่ันคาดการณศ์ก.เอเชีย เตือนผลกระทบสงครามยูเครน-ศก.จีนชะลอตัว กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดคาดการณก์ารขยายตวั

ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลงเหลือ 4.2% ในปี 2565 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.9% และปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2566  ลงเหลือ 

4.5% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ 5.1% ซึ่งสะทอ้นถึงผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการที่รสัเซียส่งกองก าลงัทหารรุกรานยเูครน, การชะลอตวัของเศรษฐกิจ

จีน และการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ ส  าหรบัเศรษฐกิจจีนนั้น IMF คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียง 3.3% ในปี 2565 จากตัวเลข

คาดการณเ์ดิมที่ระดบั 4.4% และยงัไดป้รบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจจีนในปี 2566 ลงสู่ระดบั 4.5% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ 5.1% ซึ่งสะทอ้นถึงผลกระทบจาก

การที่จีนใชม้าตรการเขม้งวดเพื่อควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 และการทรุดตวัของตลาดอสงัหาริมทรพัย ์

• (-) สหรัฐเตรียมฉีดวัคซีนบูสเตอรสู์ตรใหม่ให้ปชช.ทุกคนเดือนก.ย.นี้ คาดป้องกันสายพันธุ ์BA.5 ได้ดีกว่า รฐับาลสหรฐัจะเริ่มโครงการฉีดวคัซีนเข็มบู

สเตอรป้์องกันโรคโควิด-19 ที่ปรบัสูตรใหม่ในเดือนก.ย.นี ้เนื่องจากบริษัทไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์าไดใ้หค้ ามั่นสญัญาว่าทัง้ 2 บริษัทสามารถจัดหาวคัซีนปรบัสตูร

ใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าวใหก้บัสหรฐั ส านักข่าวนิวยอรก์ไทมส์รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า เนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่นานที่บริษัทไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์าจะส่งมอบ

วคัซีนเข็มบูสเตอรท์ี่มีการปรบัสตูรใหม่ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนจึงไดต้ดัสินใจเพ่ิมขอบเขตคณุสมบติัของผูมี้สิทธ์ิไดร้บัวคัซีนบสูเตอรเ์ข็มที่ 2 โดย

คาดว่าวคัซีนที่มีการปรบัสตูรใหม่นีจ้ะสามารถป้องกนัไวรสัโอมิครอนสายพนัธย์่อย BA.5 ไดดี้กว่า แมว้่าขอ้มลูในขณะนีย้งัคงเป็นการศึกษาในขัน้ตน้ก็ตาม ที่ผ่าน

มานัน้ มีเพียงชาวอเมริกนัอายมุากกว่า 50 ปีและกลุ่มผูท้ี่มีอายมุากกว่า 12 ปีที่มีภมูิคุม้กนับกพรอ่งท่านัน้ที่เขา้ข่ายผูท้ี่มีคุณสมบติัไดร้บัวคัซีนบสูเตอรเ์ข็มที่ 2 แต่

คณะบริหารของปธน.ไบเดนได้ตกลงที่จะก าหนดเป้าหมายใหม่ ด้วยการให้ประชาชนทุกคนเขา้รบัวัคซีนบูสเตอรเ์ข็มที่ 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดี ยิ่งขึน้ เพื่อ

เสริมสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัประชาชนทุกคนในฤดใูบไมร้ว่งที่จะถึงนี ้ก่อนที่จะถึงช่วงฤดหูนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าไวรสัจะแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็  ทัง้นี ้คาดว่า

ชาวอเมริกันในวัยผูใ้หญ่ทุกคนจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รบัการฉีดวัคซีนบูสเตอรท์ี่มีการปรบัสูตรใหม่ และคาดว่าเด็ก ๆ ก็จะสามารถเขา้รั บวัคซีนดังกล่าวดว้ย

เช่นกนั 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.5%** 21.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   95.7** 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   0** -11 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   590K** 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -30.6** -27.4 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.3%** 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   1.9%** 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   -8.6%** 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -4.5M** -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50%** 1.75% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   -0.9%** -1.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   256K** 251K 

วนัศุกรท่ี์ 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   8.9%** 8.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
 *ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 22 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


