
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดพุ่งขึน้ 22.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทนัทีท่ีธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% มากกว่าท่ีตลาด
ส่วนใหญ่คาดไว้ท่ี 0.25% และเป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ท่ีสุดนับตัง้แต่ปี 2000 นอกจากนี ้ECB ได้เปิดเผยเคร่ืองใหม่ท่ีเรียกว่า Transmission 
Protection Instrument (TPI) โดยจะด าเนินการเข้าซือ้พนัธบตัรจากประเทศท่ีมีหนีส้ินจ านวนมาก เช่น อิตาลี สถานการณ์ดงักล่าวหนนุเงินยูโรให้แข็งค่าแตะ
ระดบัสูงสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ท่ี 1.0275 จนเป็นปัจจยัหลกัท่ีกดดนัดชันีดอลลาร์ให้ร่วงลง และกลับมาหนนุทองค า ซึง่ภายหลงัการทะยานขึน้ของทองค า 
ในวนันีร้าคาช่วงเช้ามีการพกัตวัและแกว่งตวัในลกัษณะคอ่ยๆ sideway down ลงภายในกรอบ 1,712.60 -1,719.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจยักดดนัมา
จากสญัญาน า้มนัดบิเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% หลงัมีรัสเซียกลบัมาส่งก๊าซให้กบัยุโรปผ่านทางท่อส่ง Nord Stream 1 ประกอบกบั 
ณ เวาล 11.55 น. ตามเวลาไทย ดชันีดอลลาร์สลบักลบัมาขึน้แข็งคา่อยู่บริเวณ 107.00 และเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเยนนัน้ ดอลลาร์แข็งค่าขึน้มาท่ี 137.90 เยน 
หลงัจากเงินเฟ้อญ่ีปุ่ น หรือ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐาน พุ่งขึน้ 2.2% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้สูงสุดในรอบกว่า 7 ปี และสูง
กว่าระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ก าหนดไว้ท่ี 2% ติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 3 ส าหรับวนันีน้ักลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการและภาคการผลิตเบือ้งต้นของสหรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
22-07-2565 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,718.30 1,714.02 -4.28 -0.25 

Spot Silver ($) 18.83 18.75 -0.08 -0.42 

เงนิบาท (฿/$) 36.76 36.86 0.10 0.26 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,550 29,900 350 1.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 104.08 104.84 0.76 0.73 

ดชันดีอลลาร ์ 106.61 106.99 0.39 0.36 

เงนิยโูร (€/$) 1.0226 1.0184 0.00 -0.41 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,697   1,676  1,652 

       1,732   1,751  1,773 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,724-1,732 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,704-1,697 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,751 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) รัสเซียจ่อท าประชามตเิปิดทางผนวกดนิแดนยูเครนก.ย.นี ้ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าววา่ รัสเซียเตรียมจดัการลงประชามตใิน

ดนิแดนยูเครนท่ีกองทพัรัสเซียสามารถยึดครองเอาไว้ได้โดยเร็วท่ีสุดในเดือนก.ย.นี ้เพ่ือเปิดทางให้ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ แห่ งรัสเซีย ผนวกดนิแดน

ดงักล่าวเข้ากบัรัสเซีย ทัง้นี ้แหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัสเซียก าลงัเตรียมจดัการลงมติในพืน้ท่ีท่ีปัจจุบนัถูกควบคมุโดยกองทพัรัสเซียและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ี

กองทพัรัสเซียสามารถยดึเอาไว้ได้ตลอดช่วงหลายสปัดาห์ข้างหน้า เป้าหมายคือการท าประชามติเพ่ือรวมดนิแดนเหล่านีเ้ข้ากบัรัสเซียภายในวันท่ี 15 ก.ย. 

ก่อนหน้านี ้ท าเนียบขาวเปิดเผยข้อมลูจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐวา่ รัสเซียก าลงัวางแผนท่ีจะผนวกดนิแดนยเูครนท่ีรัสเซียยดึครองได้ในสงครามครัง้นีเ้ข้า

กบัดินแดนของรัสเซียแบบเบ็ดเสร็จ โดยท าเนียบขาวเตือนว่า ความพยายามดงักล่าวของรัสเซียอาจจะเผชิญกับการคว ่าบาตร รอบใหม่ทัง้จากสหรัฐและ

บรรดาชาตพินัธมิตร 

 (+) Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุดเช้านี ้หลัง "สแนป" เผยผลประกอบการต ่ากว่าคาด ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 100 จุดในช่วงเช้าวนันี ้

หลงัจากบริษัทสแนป อิงค์ ซึง่เป็นเจ้าของแอป Snapchat เปิดเผยผลประกอบการต ่ากวา่คาดในไตรมาส 2 และวางแผนชะลอการจ้างงานณ เวลา 07.26 น.

ตามเวลาไทย ดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์ ร่วงลง 101.50 จุด หรือ -0.80% แตะท่ี 12,538.50 จุด ราคาหุ้นสแนป ร่วงลงกว่า 20% เช้านี ้หลังบริษัทเปิดเผย

รายได้ในไตรมาส 2 อยู่ท่ี 1.11 พนัล้านดอลลาร์ ต ่ากว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ี 1.14 พนัล้านดอลลาร์ และตวัเลขขาดทนุต่อหุ้นอยู่ท่ี 2 เซนต์ มากกว่าท่ี

นกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 1 เซนต์ ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียรายอ่ืน ๆ ร่วงลง เช่น หุ้นเมตา แพลตฟอร์มส์, หุ้นอลัฟาเบท, หุ้นทวิต

เตอร์ และหุ้นพินเทอร์เรสต์  

 (+) สหรัฐเผยผลการศึกษาชีผู้้ป่วยโควิดเกือบ 1 ใน 4 มีอาการลองโควิด ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ผลการศกึษาใหม่จากคณะนกัวิจยัสหรัฐพบว่า 

ผู้ ป่วยโรคโควิด-19 เกือบ 1 ใน 4 มีอาการลองโควิด โดยมีอาการนานถึง 12 สัปดาห์หรือมากกว่านัน้ การศึกษาดังกล่าว ซึ่งน าโดยคณะนักวิจัยจาก

มหาวทิยาลยัเซาเทร์ินแคลิฟอร์เนีย (USC) และเผยแพร่ในวารสารไซเอนทฟิิค รีพอร์ตส (Scientific Reports) ได้คดัเลือกผู้ตอบแบบสอบถามราว 8,000 คน

จากทัว่ประเทศ เพ่ือตอบค าถามเก่ียวกบัสขุภาพโดยรวมและอาการโรคโควดิ-19 ทกุสองสปัดาห์ ในช่วงเดือนมี.ค. 2563 - มี.ค. 2564 หลงัพิจารณาอาการท่ี

มีอยู่ก่อนแล้ว 23% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ถือเป็นความชุกท่ีสูงมาก และอาจหมายถึงผู้คนหลายล้านคน รายงานว่า มีอาการท่ีเร่ิมใหม่ขณะตดิเชือ้ไวรัส 

ซึง่อาการท่ีเร่ิมใหม่นีก้ินเวลานานกว่า 12 สปัดาห์ และคณะนกัวิจัยยงัพบโอกาสการเผชิญอาการลองโควิดสูงขึน้อย่างมีนัยส าคญัในกลุ่มคนเป็นโรคอ้วน 

(obese) ผมร่วง ปวดศีรษะ หรือมีอาการเจ็บคอในช่วงที่ตดิเชือ้ 

 (-) น า้มัน WTI ปิดร่วง $3.53 หลังรัสเซียกลับมาส่งก๊าซให้ยุโรป สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกวา่ 3% ในวนัพฤหสับดี 

(21 ก.ค.) หลังมีรายงานว่ารัสเซียได้กลับมาส่งก๊าซให้กับยุโรปผ่านทางท่อส่ง Nord Stream 1 แล้ว นอกจากนี ้นักลงทุนกังวลว่าการธนาคารกลางยุโรป 

(ECB) ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถงึ 0.5% อาจจะส่งผลกระทบตอ่ความต้องการใช้น า้มนั ทัง้นี ้ท่อส่ง Nord Stream 1 ซึง่มีการจดัส่งก๊าซมากกว่า 1 ใน 

3 ของรัสเซียให้แก่ยโุรป ได้ท าการซอ่มบ ารุงประจ าปีตัง้แตว่นัท่ี 11 ก.ค. และมีก าหนดเสร็จสิน้ในวนัท่ี 21 ก.ค. 

 (-) เงินเฟ้อญ่ีปุ่นเดือนมิ.ย.พุ่ง 2.2% สูงสุดในรอบ 7 ปี เหตุราคาพลังงานสูง ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐานซึง่ไม่นบัรวมราคาอาหารสดซึง่มีความ

ผันผวน พุ่งขึน้ 2.2% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรับตวัขึน้สูงสุดในรอบกว่า 7 ปี และสูงกว่าระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 

(BOJ) ก าหนดไว้ท่ี 2% ติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 3 ซึง่จะเพิ่มผลกระทบต่อภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่ น ดชันี CPI พืน้ฐานปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 10 เม่ือ

เทียบเป็นรายปี และตอกย า้ถึงความอ่อนไหวของญ่ีปุ่ นต่อราคาพลังงานโลกท่ีพุ่งสูงขึน้ โดยสกุลเงินเยนท่ีอ่อนค่าลงมีส่วนส าคญัในการผลั กดนัให้ราคา

พลงังานและวตัถุดิบน าเข้าเพิ่มสูงขึน้ ทัง้นี ้ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ นเร่ิมตระหนกัถงึราคาสินค้าในชีวิตประจ าวนัท่ีเพิ่มขึน้ เช่น อาหาร ขณะที่นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ 

ผู้ว่าการ BOJ กล่าวหลงัจากการประชมุนโยบายเม่ือวานนี ้(21 ก.ค.) ว่า การเพิ่มขึน้ของค่าแรงไม่สอดคล้องกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึน้อย่างรวดเร็ว พร้อม

เน้นย า้ถงึความจ าเป็นในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายตอ่ไป  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 

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. 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. 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. 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 าคัญ 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.   1.56M** 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.6%** 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.4%** 9.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   -0.4M** 3.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10%** -0.10% 

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.50%** 0.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -12.3** -3.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   251K** 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.8%** -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. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ 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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