
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัลดลงถึง 25.70 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงกดดนัส าคญัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์ ท่ามกลางการคาดการณท่ี์ว่า
ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 100 bps ในการประชมุเดือนก.ค. หลงัจากดชันีราคาผูบ้รโิภค(CPI) เดือนมิ.ย.พุ่งขึน้เกินคาด ขณะท่ีเม่ือวานนี ้ดชันีราคา
ผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อในส่วนของผูผ้ลิตเพ่ิมขึน้เกินคาดที่ 1.1% ในเดือนมิ.ย. นั่นท าใหด้ชันีดอลลารแ์ข็งคา่ขึน้ต่อสูร่ะดบั 109.29 เป็นท่ีมาท่ีท าใหร้าคาทองค า
ดิ่งลงแรงหลดุระดบัต ่าสดุของวนัก่อนหนา้และแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 1 ปีท่ี 1,697.52 ดอลลารต์่อออนซ ์สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในทิศทางไซดเ์วย์
แกว่งตวัในกรอบระหว่าง 1,706.80-1,716.53 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยักดดนัต่อราคาจากสญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัพฤหสับดี 
ตลาดถูกกดดนัจากความกังวลท่ีว่า การท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจถดถอยและกระทบต่อความตอ้ งการใชน้  า้มัน ทัง้นี ้
สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 52 เซนต ์หรือ 0.5% ปิดท่ี 95.78 ดอลลาร/์บารเ์รล อีกทัง้ ส  านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวั 3.9% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งดีดตวัขึน้อย่างรวดเรว็จากเดือนพ.ค.ท่ีขยายตวัเพียง 0.7% และยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.ของจีน ปรบัตวั
ขึน้ 3.1% หลังจากท่ีหดตัวลง 6.7% ในเดือนพ.ค. ดา้น ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของจีนขยายตวัเพียง 0.4% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งต  ่ากว่า
เป้าหมายของรฐับาลท่ีระดบั 5.5% อยู่มาก เนื่องจากเศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคุมโรคโควิด -19 ประเด็นท่ีกล่าวมานี ้
อาจจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุราคาทองค าไวไ้ด ้ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยหลายรายการ อาทิเช่น ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.,ดชันี
ภาวะธรุกิจโดยรวม และคาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจาก UoM เป็นตน้ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
15/07/2565 11:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.80 1,709.41 0.61 0.04 

Spot Silver ($) 18.43 18.34 -0.09 -0.49 

เงนิบาท (฿/$) 36.55 36.68 0.13 0.34 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,700 29,750 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.67 100.00 0.33 0.33 

ดชันดีอลลาร ์ 108.64 108.57 -0.07 -0.06 

เงนิยโูร (€/$) 1.0017 1.0030 0.00 0.13 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,697   1,676  1,652 

       1,736   1,751  1,778 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,736-1,751 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,700-1,697 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,751 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) "ไบเดน" ล่ันจะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร ์ในระหว่างการประชมุกบัประธานาธิบดียาอีร ์ลาปิด ผูน้  าอิสราเอล ประธานาธิบดีโจ 
ไบเดน ผูน้  าสหรฐัใหค้  ามั่นว่า สหรฐัจะไม่อนญุาตใหอ้ิหรา่นครอบครองอาวธุนิวเคลียร ์และจะท างานรว่มกบัพนัธมิตรรายอื่นเพื่อเผชิญหนา้กบัภยัคกุคาม
จากอิหรา่น ปธน.ไบเดนระบใุนแถลงการณร์ว่มกบัปธน.ลาปิดวา่ การสรา้งความมั่นใจว่าอิหรา่นไมไ่ดค้รอบครองอาวธุนิวเคลียรเ์ป็นผลประโยชนด์า้นความ
มั่นคงที่ส  าคญัส าหรบัทัง้อิสราเอลและสหรฐั นอกเหนือจากส่วนอื่นของโลก ค าปฏิญาณดงักล่าวถกูระบใุนแถลงการณร์ว่มว่าดว้ยความเป็นพนัธมิตรเชิง
ยทุธศาสตรร์ะหว่างสหรฐัและอิสราเอล ซึ่งลงนามโดยผูน้  าทัง้ 2 ชาติ หลงัการเจรจาที่เยรูซาเลม และมีขึน้เพื่อแกไ้ขขอ้กงัวลของรฐับาลอิ สราเอลเก่ียวกบั
ขอ้ตกลงนิวเคลียรอ์ิหรา่นปี 2558 ที่ฝ่ายบรหิารของปธน.ไบเดนหวงัวา่จะฟ้ืนฟอูีกครัง้ 

 (+) จีดีพีจีนโตเพียง 0.4% ใน Q2 มาตรการล็อกดาวนคุ์มโควิดกระทบศก.รุนแรง ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของจีนขยายตวัเพียง 0.4% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายของรฐับาลที่ระดบั 5.5% อยู่มาก เน่ืองจาก
เศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุโรคโควิด-19 ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 2 ของจีนออกมากต ่ากวา่ที่นกัวิเคราะหใ์น
โพลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอรค์าดวา่จะขยายตวั 1% ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี ้จีนเผชิญกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่ที่โควิด-
19 เริม่ระบาดในช่วงตน้ปี 2563 ซึ่งส่งผลใหจี้นสั่งล็อกดาวนน์ครเซี่ยงไฮเ้ป็นเวลานานถึง 2 เดือน ซึง่สถานการณด์งักลา่วสง่ผลใหห้่วงโซอ่ปุทานประสบกบั
ภาวะชะงกังนั 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 229.10 จุด ตามทิศทางดาวโจนส-์จับตาข้อมูลศก.จีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบเชา้นีต้ามทิศทาง
ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัที่ปิดลดลงเมื่อคืนวานนี ้และนักลงทุนชะลอการซือ้ขายเพื่อรอการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจของจีนในวันนี ้อาทิ  ขอ้มูล
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ, การผลิตภาคอตุสาหกรรมและยอดคา้ปลีก ดชันีฮั่งเส็งเปิดตลาดวนันีท้ี่ระดบั 20,522.11 จดุ ลดลง 229.10 จดุ หรอื -
1.10% 

 (-) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดลบ 52 เซนต ์กังวลเฟดเร่งขึน้ดบ.ฉุดดีมานด ์สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนั
พฤหสับดี (14 ก.ค.) โดยตลาดถกูกดดนัจากความกงัวลที่ว่า การที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจถดถอย และ
กระทบต่อความตอ้งการใชน้ า้มนั ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 52 เซนต ์หรือ 0.5% ปิดที่ 95.78 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญา
น า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 47 เซนต ์หรือ 0.5% ปิดที่ 99.10 ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน า้มนัดิบไดร้บัผลกระทบจากการแข็งค่า
ของสกลุเงินดอลลาร ์โดยดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน พุ่งขึ ้น 0.53% แตะที่ 
108.5420 เมื่อคืนนี ้ทัง้นี ้การแข็งค่าของดอลลารส์่งผลใหส้ญัญาน า้มนัดิบซึ่งก าหนดราคาเป็นดอลลารน์ัน้ มีราคาแพงขึน้และไม่น่าดึงดดูใจส าหรบันกั
ลงทนุที่ถือสกลุเงินอื่น นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากความกงัวลที่วา่ การที่จีนยงัคงใชม้าตรการเขม้งวดเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ใน
หลายเมืองนัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ความตอ้งการใชน้ า้มนั 

 (-) จีนเผยยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.พุ่ง 3.1% ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 3.9%  ส  านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวั 3.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งดีดตวัขึน้อย่างรวดเรว็จากเดือนพ.ค.ที่ ขยายตวัเพียง 0.7% เน่ืองจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตวั หลงัจากที่ถกูกระทบเป็นเวลานานหลายเดือนเน่ืองจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 สว่นยอดคา้
ปลีกเดือนมิ.ย.ของจีน ปรบัตวัขึน้ 3.1% หลงัจากที่หดตวัลง 6.7% ในเดือนพ.ค. โดยยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.ไดแ้รงหนนุจากการที่จีนผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจากการที่บริษัทอีคอมเมิรซ์รายใหญ่จัดเทศกาลลดแลกแจกแถมในช่วงกลางเดือนมิ.ย. ซึ่งช่วยกระตุน้
ยอดขายสินคา้ตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ รวมถึงรถยนต ์เครือ่งส าอาง และยา 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเช้านี้ เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้เชา้นี ้โดยหุน้กลุ่มส่งออกได้
อานิสงสจ์ากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี นิกเกอิปรบัตวัขึน้ไม่มาก เน่ืองจากถูกกดดนัจากแรงขายตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุ้ นสหรฐัที่ปิด
ลดลงเมื่อคืนวานนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,797.47 จดุ เพิ่มขึน้ 154.08 จดุ หรอื +0.58% หุน้บวกน าตลาดในช่วง
เชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑเ์บ็ดเตล็ด, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั ตลอดจนกลุ่มพลงังานไฟฟ้าและก๊าซ ส่วนหุน้ลบน าตลาดได้แก่ กลุ่มประกนั, กลุ่มธนาคาร 
และกลุม่เหมืองแร ่

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร  กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารที่ 12 ก.ค. 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -53.8** -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -51.1** -28.0 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนม.ิย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.5** 38.1 

วนัพธุที่ 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.5%** -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.8%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ิย.   1.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** 0.6% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีที่ 14 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.1%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.4%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   244K** 235K 

 22.00น. สหรฐั  FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุรท์ี่ 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   0.4%** 4.8% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดอืนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 08 ก.ค. 2565 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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