
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้มาเล็กน้อย 1.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงหนนุจากการอ่อนคา่ของดชันีดอลลาร์ แตก่ารปรับขึน้ก็เป็นไปอย่าง
จ ากัดหลงัโดนกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีปรับเพิ่มขึน้ในวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ออกข้างใน
กรอบ 1,704.80-1,710.11 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีปัจจยับวกตอ่เน่ืองจากประเด็นการอ่อนคา่ของสกุลเงินดอลลาร์ ซึง่เม่ือเทียบกบัสกลุเงินเยนแล้ว ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าแตะกรอบล่าง 138 เยน เพราะนกัลงทนุคาดการณ์วา่เฟด อาจไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากถึง 1% และปัจจยัดงักล่าวก็ส่งผลให้ราคาน า้มนัดิบ
ปิดบวกขึน้มาด้วยเช่นกัน ทัง้สัญญาน า้มันดิบ WTI ท่ีพุ่งขึน้ 5.1% สูงสุดนับตัง้แต่ 11 ก.ค. และน า้มันดิบ BRENT พุ่งขึน้ 5.1% ประกอบกับรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมของรัสเซีย มีค าสัง่ให้กองก าลังติดอาวธุของรัสเซียท่ีประจ าการอยู่ในภาคตะวนัออกของยูเครน มุ่งโจมตีเพ่ือตดัก าลงัและท า ลายขีปนาวุธ
พิสยัไกลของยูเครน อย่างไรก็ตามเช้านีท้องค ายงัมีปัจจัยลบมาจากการปรับตวัฟื้นขึน้มาของสกุลเงินดิจิตอล โดยราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้เกือบ 3% ทะลุระดบั 
22,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี ้ซึง่รวมไปถึงคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนๆ ได้ปรับตวัขึน้ด้วยเช่นกนั ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิ จของสหรัฐฯ ทัง้

การอนญุาตก่อสร้างและข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้าน รวมไปถงึถ้อยแถลงของ นางลาเอล เบรนาร์ด คณะผู้วา่การเฟด  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
19-07-2565 12:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.20 1,709.40 1.20 0.07 

Spot Silver ($) 18.66 18.70 0.04 0.21 

เงนิบาท (฿/$) 36.65 36.66 0.01 0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,850 29,750 -100 -0.34 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 105.55 105.76 0.21 0.20 

ดชันดีอลลาร ์ 107.41 107.53 0.12 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.0146 1.0143 0.00 -0.03 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,697   1,676  1,652 

       1,724   1,746  1,763 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,697-1,676 

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,724-1,746 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,676 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน รับคาดการณ์เฟดไม่ขึน้ดอกเบีย้แรง  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแตะกรอบล่าง 138 เยน โดยนกัลงทุนได้ขายเงิน
ดอลลาร์เพราะคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากถึง 1% ในการประชมุเดือนนี ้ซึง่จะท าให้ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของ
สหรัฐกบัญ่ีปุ่ นหดแคบลง ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 138.19-138.20 เยน เทียบกบั 138.08-138.18 
เยนท่ีตลาดนิวยอร์กเม่ือวานนี ้ส่วนยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.0128-1.0132 ดอลลาร์ และ 139.96-140.02 เยน เทียบกบั 1.0139-1.0149 ดอลลาร์ และ 140.05-
140.15 เยนท่ีตลาดนิวยอร์กเม่ือเย็นวานนี ้

 (+) น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $5.01 ทะลุระดับ $102 ดอลล์อ่อนหนุนแรงซือ้ สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ทะลุระดบั 102 
ดอลลาร์ในวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการอ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ รวมทัง้การคาดการณ์ท่ีวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้แรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี ้ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 5.01 ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดท่ี 102.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่
เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 11 ก.ค. ส่วนสญัญาน า้มนัดบิเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึน้ 5.11 ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดท่ี 106.27 ดอลลาร์/
บาร์เรล 

 (+) รัสเซียส่ังการแนวหน้าท าลายขีปนาวุธพิสัยไกล หวังตัดก าลังยูเครน นายเซอร์เกย์ ชอยกู รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย มีค าสัง่ให้กอง
ก าลังติดอาวุธของรัสเซียท่ีประจ าการอยู่ในภาคตะวนัออกของยูเครน มุ่ งโจมตีเพ่ือท าลายขีปนาวุธพิสัยไกลของยูเครน ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า 
แถลงการณ์ของนายชอยกูมีค าสัง่ถึงกองก าลงัรัสเซียท่ีเรียกว่า "Vostok Battalion" หลงัจากท่ีนายชอยกูเดินทางไปตรวจเย่ียมทหารแนวหน้าเป็นครัง้ที่สอง 
หลงัจากท่ีรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเม่ือเดือนก.พ. ท่ีผ่านมา "พลเอกเซอร์เกย์ ชอยกู มีค าสัง่ให้ผู้บญัชาการหน่วยรบเน้นโจมตีไปท่ีขีปนาวธุพิสยัไกลและ
อาวธุปืนใหญ่ของฝ่ายข้าศกึ" แถลงการณ์ของกระทรวงฯ ระบุ นอกจากนี ้รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียยงัมีค าสัง่ให้หน่วยรบต่าง ๆ ท่ีปฏิบตัิ การในแนวหน้า 
"ตดัโอกาสที่ฝ่ายยเูครนจะโจมตีพืน้ท่ีท่ียเูครนยดึครองด้วยขีปนาวธุและปืนใหญ่เป็นจ านวนมาก" 

 (+) สหรัฐเล็งออกกม.ห้ามผู้ผลิตชิปขยายลงทุนในจีน หากรับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐ ท าเนียบขาวสนบัสนุนการห้ามบริษัทเซมิคอนดกัเตอร์ไม่ให้
ขยายการลงทนุในจีน หากบริษัทเหล่านัน้ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่เพ่ือสร้างโรงงานในสหรัฐ ภายใต้กฎหมายท่ีวุฒิสภาสหรัฐเตรียมเร่ิมอภิปรายกนัใน
วนันี ้(19 ก.ค.) ตามเวลาสหรัฐ นางแครีน ฌอง-ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาวระบุเม่ือวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) ว่า "เราสนับสนนุมาตรการป้องกนัอย่างเข้มงวด" ใน
ร่างกฎหมายสนบัสนนุการผลิตชิป โดยอ้างอิงถึงเง่ือนไขของร่างกฎหมายส่งเสริมการผลิตชิป ซึง่จะห้ามบริษัทท่ีรับการช่วยเหลือจากมาตรการวงเงิน 5.2 
หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเข้าลงทุนในจีน เพราะมาตรการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ มาตรกา รสร้าง
แรงจูงใจดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ "เพิ่มการลงทนุด้านเซมิคอนดกัเตอร์ในสหรัฐ ไม่ใช่ในจีน" นางฌอง-ปิแอร์กล่าว "และมาตรการป้องกนัจะช่วยชะลอการ
ขยายการลงทนุในจีน จงึถือเป็นส่วนส าคญัของร่างกฎหมายสนบัสนนุการผลิตชิป" 

 (+) จีนพบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 รายใหม่ 776 รายเม่ือวานนี ้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) แถลงวนันี ้(19 ก.ค.) ว่า จีนแผ่นดินใหญ่มีรายงาน
ผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่เม่ือวนัท่ี 18 ก.ค. จ านวน 776 ราย โดยในจ านวนนีมี้ 237 รายท่ีแสดงอาการ และ 539 รายไม่แสดงอาการ จ านวนผู้ติดเชือ้ราย
ใหม่เพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับวนัอาทิตย์ท่ี 17 ก.ค.ท่ีพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่ม 598 ราย โดยเป็นผู้ ป่วยท่ีแสดงอาการ 167 ราย และ 431 รายไม่แสดงอาการ 
ทัง้นี ้จีนแผ่นดินใหญ่ได้ยืนยนัว่า มีผู้ ป่วยสะสมจ านวน 227,830 รายท่ีมีอาการเม่ือวานนี ้(18 ก.ค.) อย่างไรก็ดี ยงัไม่พบผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม ท าให้
ยอดผู้ เสียชีวติสะสมในจีนยงัคงอยู่ท่ี 5,226 ราย 

 (-) บิตคอยน์พุ่งเหนือ $22,000 เช้านี ้หนุนตลาดคริปโทฯฟ้ืนตัวตาม ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้ทะลุระดบั 22,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี ้ซึง่เป็นปัจจยัหนุน
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืน ๆ ปรับตวัขึน้เช่นกนั ซึง่รวมถึงเหรียญทางเลือก (Altcoins) เช่น อีเธอร์ ณ เวลา 09.17 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้ 566 
ดอลลาร์ หรือ 2.63% แตะที่ 22,080 ดอลลาร์ ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้ทะลุระดบั 22,000 ดอลลาร์ หลงัจากท่ีแกว่งตวัผนัผวนในช่วงที่ผ่านมา อนัเน่ืองมาจาก
ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารต่าง ๆ รวมทัง้ข่าวบริษัทผู้ปล่อยกู้คริปโทเคอร์เรนซีหลายรายประสบปัญหาด้านการเงิน 
และการทรุดตวัของสเตเบลิคอยน์ TerraUSD นายจเูลียน ฮอสป์ ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทเค้ก ดีไฟ (Cake Defi) ซึง่เป็นผู้ให้บริการโซลูชัน่คริปโทฯ วอลเล็ตกล่าวว่า 
"เรามองเป็นทศิทางที่เปล่ียนแปลงในตลาดคริปโทฯ และผมเช่ือวา่ ทศิทางเชิงบวกเช่นนีจ้ะเกิดขึน้ยาวนานจนถงึช่วงคร่ึงหลงัของปีนี"้ 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    55** 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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