
 

 

 

 

   

สรุป  หลังจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลง 2.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ หลังยอดค้าปลีกของสหรัฐดีดตวัขึน้ 
1.0% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.8% แต่ยงัมีแรงหนนุท าให้ราคาปิดลบเพียงเล็กน้อยจากนายราฟาเอล บอสติก 
ประธานเฟดแอตแลนตากล่าวเม่ือวนัศุกร์ว่า การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ท่ี "รุนแรงเกินไป" อาจท าลายแนวโน้มเชิงบวกท่ียังคงพบเห็นได้ในระ บบเศรษฐกิจ  
สถานการณ์ดงักล่าวบัน่ทอนการคาดการณ์ท่ีวา่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชุมวนัท่ี 26-27 ก.ค. ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั 
sideway up ในกรอบ 1,705.90-1,717.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในจีน หลัง
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) แถลงว่า พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองอีก 598 ราย ณ วนัอาทิตย์ท่ี 17 ก.ค. อาจส่งผลให้ต้องล็อก
ดาวน์เมืองส าคัญ อย่างไรก็ตามปัจจัยดงักล่าวก็ได้กดดันทองค าในอีกมุมหนึ่งด้วยเช่นกัน เน่ืองจากความกังวลการล็อกดาวน์ในจีนนัน้ส่งผ ลให้สัญญา
น า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง -1.49% หลุดระดบั 97 ดอลลาร์/บาร์เรล ประกอบกับตลาดหุ้นเอเชียต่างพากันเปิดใน
แดนบวก ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จุดในวนัศุกร์ (15 ก.ค.) ส าหรับวนันีน้ักลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของส หรัฐฯ ได้แก่การ
เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
18-07-2565 12:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,706.70 1,715.80 9.10 0.53 

Spot Silver ($) 18.69 18.85 0.16 0.86 

เงนิบาท (฿/$) 36.62 36.60 -0.03 -0.07 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 100.79 102.21 1.42 1.41 

ดชันดีอลลาร ์ 108.02 107.90 -0.12 -0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.0085 1.0094 0.00 0.09 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,697   1,676  1,652 

       1,736   1,751  1,778 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,700-1,697 

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,736-1,751 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,697 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ปธน.ยูเครนส่ังปลดอัยการสูงสุด-หัวหน้าฝ่ายม่ันคง หลังพบเอ่ียวท างานให้รัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายเูครนได้ลงนามค าสัง่
ฝ่ายบริหารเม่ือวนัอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น (17 ก.ค.) เพ่ือสัง่ปลดหวัหน้าหน่วยงานด้านความมั่นแห่งชาติ (SBU) และอัยการสูงสุด เว็บไซต์ของท าเนียบ
ประธานาธิบดียเูครนได้เผยแพร่แถลงการณ์ดงักล่าว โดยระบถุึงค าสัง่ปลดนายอีวาน บาคานอฟ หวัหน้าหน่วยความมัน่คงแห่งชาติ และนางอิรีนา เวเนดิกโต
วา อยัการสูงสุดของยูเครน ฐานปล่อยให้รัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครน ปธน.เซเลนสกียืนยนัว่า เขาได้สั่ งปลดเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงทัง้สองออกจาก
ต าแหน่ง เน่ืองจากมีหลกัฐานชีช้ดัวา่สมาชิกในองค์กรของนายบานาคอฟและนางเวเนดิกโตวา ร่วมมือกบัรัสเซียอยู่หลายครัง้ ปธน.เซเลนสกีกล่ าวว่า มีการ
ด าเนินคดี 651 คดีท่ีเก่ียวข้องกบัข้อหากบฏและความร่วมมือ และพบว่ามีเจ้าหน้าท่ีมากกวา่ 60 รายในส านกังานอยัการและหน่วยงานความมัง่คงท่ีท างาน
ให้กบัดนิแดนท่ีถกูรัสเซียยดึครอง ทัง้นี ้ปธน.เซเลนสกีได้แตง่ตัง้นายโอเลคซีย์ ซีโมเนนโก ด ารงต าแหน่งเป็นอยัการสงูสดุคนใหม่ 

 (+) CDC เตือนยอดผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิงในสหรัฐเพิ่มต่อเน่ืองจนถึงเดือนส.ค. ศนูย์ควบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเตือนว่า จ านวนผู้ติดเชือ้
ฝีดาษลิง (monkeypox) ในสหรัฐจะยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองจนถึงเดือนส.ค.เป็นอย่างน้อย CDC รายงานว่า ณ วนัศุกร์ (15 ก.ค.) สหรัฐพบผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิง
สะสม 1,814 ราย โดยพบในนิวยอร์กมากท่ีสุดท่ี 489 ราย ตามด้วยแคลิฟอร์เนีย 266 ราย และอิลลินอยส์ 174 ราย นางโรเชลล์ วาเลนสกี ผู้อ านวยการ CDC 
กล่าวว่า "ขณะที่เราก าลงัติดตามผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด เราก็คาดการณ์ไว้วา่จะมีผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้ในหลายสปัดาห์ข้างหน้า จากสภาวะคอขวดท่ีเกิด
ขึน้กบักระบวนการตรวจหาเชือ้ฝีดาษลิงในสหรัฐ ท าให้จ านวนผู้ติดเชือ้ท่ีรายงานน่าจะน้อยกว่าความเป็นจริง นางวาเลนสกีกล่าวว่า "เรารู้วา่อาการของโรค
ฝีดาษลิงมกัจะเร่ิมต้นภายใน 3 สปัดาห์หลงัได้รับเชือ้ ดงันัน้เราคาดวา่จะพบผู้ตดิเชือ้เพิ่มขึน้ตลอดทัง้เดือนก.ค.จนถงึส.ค." 

 (+) จีนติดโควิดเพิ่มเกือบ 600 ราย หวั่นล็อกดาวน์รอบใหม่ / มาเก๊าเตรวจโควิดครัง้ที่  11 หลังระบาดรุนแรงเป็นประวัติการณ์ คณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาติจีน (NHC) แถลงว่า พบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 เพิ่มอีก 598 ราย ณ วนัอาทติย์ท่ี 17 ก.ค. โดยในจ านวนนีมี้ 167 รายท่ีแสดงอาการ และ 431 ราย
ไม่แสดงอาการ การพบผู้ตดิเชือ้เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองส่งผลให้นกัลงทนุในตลาดการเงินกงัวลวา่ รัฐบาลจีนอาจจะกลบัมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เมือส าคญั ซึง่
รวมถงึนครเซี่ยงไฮ้ ส่วนด้านมาเก๊าเร่ิมการปพูรมตรวจหาเชือ้โควิด-19 ครัง้ท่ี 11 ให้กบัประชาชนในวนันี ้หลงัขยายเวลาล็อกดาวน์กาสิโนและธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือ
คมุโควิด-19 ในขณะท่ีมาเก๊าก าลงัเผชิญกบัการแพร่ระบาดครัง้รุนแรงท่ีสุดนบัตัง้แต่โควิด-19 เร่ิมแพร่ระบาด แม้ว่าผู้อยู่อาศยักว่า 90% ของมาเก๊าจะได้รับ
วคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบโดสแล้ว แตม่าเก๊าก าลงัเผชิญกบัการระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอนท่ีแพร่ระบาดได้เร็ว  

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ รับข้อมูลศก.สหรัฐสดใส ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดพุ่ง
ขึน้กว่า 600 จุดในวนัศกุร์ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง และนัก
ลงทนุคลายความวติกเก่ียวกบัการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากเกินคาด 

 (-) แบงก์ชาติจีนให้ค าม่ันยกระดับนโยบายการเงินเพื่อหนุนศก.แข็งแกร่งกว่าเดมิ นายอี ้กงั ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยวา่ PBOC จะ
ยกระดบัการใช้นโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบเพ่ือสนบัสนนุเศรษฐกิจให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึน้ นายอีก้ล่าวในการประชมุผู้ วา่ธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลงั
ของกลุ่ม G20 ว่า เศรษฐกิจก าลงัเผชิญแรงกดดนัช่วงขาลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจยัภายนอก แม้ว่าอตัราเงินเฟ้อในประเทศจะ
คอ่นข้างต ่าก็ตาม ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า PBOC ด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินอย่างระมดัระวงัในปีนี ้เน่ืองจากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เชิงรุก
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท าให้ช่องวา่งของนโยบายทางการเงินระหว่างสหรัฐกบัจีนขยายขึน้และผลกัดนัให้เงินไหลออกนอกประเทศ  

 (-) น า้มัน WTI ร่วงหลุดระดับ $97 กังวลจีนหวนล็อกดาวน์หลังติดเชือ้โควิดพุ่ ง  ราคาน า้มัน WTI ร่วงหลุดจากระดับ 97 ดอลลาร์/บาร์เรลเช้านี ้
เน่ืองจากนกัลงทุนกังวลว่าจีนอาจจะกลบัมาล็อกดาวน์เมืองส าคญัอีกครัง้ หลังจากจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด -19 เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ณ เวลา 08.10 น.ตาม
เวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 1.45 ดอลลาร์ หรือ -1.49% แตะท่ี 96.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขของจีนรายงานว่า พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้อีกในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ซึ่งท าให้นักลงทุนกงัวลว่าจีนอาจจะกลับมาล็อกดาวน์นคร
เซี่ยงไฮ้และเมืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น า้มัน คาร์สเตน ฟริตช์และบาบารา แลมเบรชท์ 
นักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากคอมเมิร์ซแบงก์ รีเสิร์ชกล่าวว่า ความวิตกเก่ียวกับแนวโน้มอุปสงค์น า้มันท่ีลดลง จะยังคงกดดนัราคาน า้มัน อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะความกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

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

วนัพ หสับดีที่ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

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

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

 13.00น. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    66 67 

วนัองัคารท่ี 19 ก.ค. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.   1.69M 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   1.60M 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 1.6% 

 13.00น. องัก ษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.3% 9.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.40M 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   - 3.3M 

วนัพ หสับดีท่ี 21 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  
 

-0.10% -0.10% 

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.25% 0.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.5% -0.4% 

วนัศกุร์ท่ี 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.0 53.0 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.3 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6 52.7 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.6 52.7 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 15 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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