
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,719.65-1,728.83 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการขยบัตวัขึน้เล็กนอ้ยจากช่วงเชา้ตรูข่องวนัและเคลื่อนไหว
ในลกัษณะไซดเ์วย ์หลงัจากวนัศกุรท์ี่ผ่านมาราคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 8.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนุนจากดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและ
ภาคบริการเบือ้งตน้ของสหรฐั ปรบัตัวลงสู่ระดบั 47.5 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 26 เดือน  ทัง้นี ้ดชันี PMI ที่ต  ่ากว่า 50 บ่งชีว้่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก าลงัหด
ตวัลง สถานการณด์งักล่าวกดดนัดชันีดอลลารใ์หอ่้อนค่าลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สปัดาห ์จนเป็นปัจจยัหนุนทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบ
ของดอกเบีย้เพ่ิม ขณะที่เชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยับวกจากตลาดหุน้ในฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นและฮ่องกงที่เปิดลบ เนื่องจากขอ้มูลที่เปิดเผยเม่ือปลายสปัดาหท์ี่แลว้
ส่งผลใหน้ักลงทนุวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัอาจเขา้สู่ภาวะชะลอตวั ดา้น นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัไดแ้สดงความเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะสามารถ
รบัมือกบัปัญหาเงินเฟ้อได ้และยงักล่าวดว้ยว่าขณะนีย้งัไม่มีสญัญาณบ่งชีว้่าเศรษฐกิจสหรฐัก าลงัเขา้สู่ภาวะถดถอยเป็นวงกวา้ง อีกทัง้ ตลาดหลกัทรพัยเ์ซ่ียงไฮ ้(SSE) ให้
ค ามั่นว่าจะรกัษาเสถียรภาพของตลาด ก่อนถึงการประชมุพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนครัง้ที่ 20 ในช่วงปลายปีนี ้โดยจะป้องกนัความผนัผวนครัง้ใหญ่และรวดเรว็ในตลาดทนุอย่าง
เต็มที่ ประเด็นที่กล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัที่มากดดนัต่อราคาทองค าได ้ส าหรบัวนันีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจของเยอรมนี จะเปิดเผยดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย 
Ifo ส่วนในฝ่ังของสหรฐัไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                        
25/07/2565 11:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.40 1,726.57 0.17 0.01 

Spot Silver ($) 18.56 18.59 0.03 0.16 

เงนิบาท (฿/$) 36.64 36.74 0.10 0.26 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 30,000 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 103.60 102.47 -1.13 -1.09 

ดชันดีอลลาร ์ 106.59 106.61 0.03 0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.0213 1.0206 0.00 -0.07 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,707   1,691  1,676 

       1,738   1,757  1,786 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,737-1,757  

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,707-1,691 

ตัดขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 

 

 



 

• (+) ยูเครนล่ันปูติน "ถ่มน ้าลาย" ใส่ UN-ตุรกี หลังยิงขีปนาวุธถล่มท่าเรือโอเดสซา กองทพัยูเครนเปิดเผยว่า รสัเซียยิงขีปนาวุธถล่มท่าเรือ
เมืองโอเดสซา ทางภาคใตข้องยูเครนเมื่อวานนี ้(23ก.ค.) ซึ่งอาจเป็นการละเมิดต่อขอ้ตกลงท่ีลงนามกันเมื่อวนัศุกร ์(22 ก.ค.) เพื่อส่งออกธัญพืชท่ี
ตกคา้งอยู่ท่ีท่าเรือในทะเลด าและคลายความกังวลเก่ียวกบั วิกฤตการณด์า้นอาหาร ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายเูครน เรียกการโจมตี
ครัง้นีว้่าเป็น "ความป่าเถ่ือน" แบบโจ่งแจง้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าเราไม่อาจไวว้างใจรสัเซียไดว้่าจะปฏิบัติตามขอ้ตกลง อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์
สาธารณะซุสปิลเน (Suspilne) ของยูเครน รายงานค ากล่าวของกองทพัยเูครนว่า ขีปนาวธุไม่ไดก้่อความเสียหายส าคญัใดๆ และรฐัมนตรีรายหน่ึง
เผยว่าเตรียมเดินหนา้ส่งออกธัญพืชออกจากท่าเรือต่างๆ รมิทะเลด าอีกครัง้การโจมตีดงักล่าวเรียกเสียงประณามจากยเูครน, สหรฐั, UN และตรุกี 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 92.80 จุด ตลาดจับตาประชุมเฟด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ท่ามกลางการซือ้ขายท่ี
ผนัผวน ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตร
มาส 2 ของสหรฐัในสปัดาหนี์ ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งเปิดท่ี 20,516.34 จดุ ลดลง 92.80 จดุ หรือ -0.45% 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 203.94 วิตกศก.สหรัฐ เยนแข็งฉุดหุ้นส่งออก  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ลบในวนันี ้
เนื่องจากขอ้มลูที่เปิดเผยเมื่อปลายสปัดาหท่ี์แลว้ส่งผลใหน้กัลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัอาจเขา้สู่ภาวะชะลอตวั นอกจากนี ้นกัลงทุนยงัเทขายหุน้
กลุ่มส่งออกหลงัจากเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารช์่วงเชา้นี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 27,710.72 จดุ ลดลง 
203.94 จดุ หรือ -0.73% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้นีน้ าโดยหุน้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลุ่มเหล็กและเหล็กกลา้ รวมถึงกลุ่มเครื่องจกัร 

• (-) "เยลเลน" เช่ือเฟดรับมือเงินเฟ้อได้ ม่ันใจเศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอย นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลังสหรฐัไดแ้สดงความเชื่อมั่นว่า 
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะสามารถรบัมือกบัปัญหาเงินเฟ้อได ้และยงักล่าวดว้ยว่าขณะนีย้งัไม่มีสญัญาณบ่งชีว้่าเศรษฐกิจสหรฐัก าลงัเขา้สู่ภาวะ
ถดถอยเป็นวงกวา้ง "เรามีแนวโนม้ท่ีจะเห็นตวัเลขการจา้งงานชะลอตัวลง แต่ดิฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ภาวะถดถอย เพราะค าว่าภาวะถดถอยหมายถึง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงเป็นวงกว้าง และเรายังไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวในขณะนี"้ นางเยลเลนให้สั มภาษณ์ในรายการ "Meet the Press" ของ
สถานีโทรทศันเ์อ็นบีซีในวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา (24 ก.ค.) นางเยลเลนกล่าวว่า "ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัอยู่ในระดบัท่ีสงูมาก ขณะท่ีเงินเฟ้อในประเทศ
ขนาดใหญ่รายอื่นๆ ก็อยู่ในระดบัสงูเช่นกนั ดว้ยเหตนีุ ้เฟดจึงตอ้งท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการเงินเพื่อท่ีจะฉดุเงินเฟ้อใหช้ะลอตวัลง และดิฉนัมั่นใจ
ว่าเฟดจะท าไดส้  าเรจ็"  

• (-) ยูเครนเล็งเดินหน้าส่งออกธัญพืช แม้รัสเซียเพิ่งยิงขีปนาวุธถล่มท่าเรือ นายโอเล็กซานเดอร ์คูบราคอฟ รฐัมนตรีกระทรวงโครงสรา้ง
พืน้ฐานของยูเครน เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ยูเครนจะเดินหนา้เตรียมการทางเทคนิคเพื่อรองรบัการส่งออกสินคา้เกษตรจากท่าเรือของยูเครน
ต่อไป ตามขอ้ตกลงท่ีมีขึน้เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหาร ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะช่วยฟ้ืนฟูการส่งออกธัญพืชจากยูเครนและรสัเซีย ซึ่งต่างก็เป็นผู้
ส่งออกขา้วสาลี ขา้วโพด น า้มันพืช และปุ๋ ยรายใหญ่ของโลก รวมทั้งช่วยคลี่คลายปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และคลายความกังวลเก่ียวกับ
วิกฤตการณด์า้นอาหาร โดยจะท าใหม้ีการระบายธัญพืชของยูเครนจ านวนมากกว่า 20 ลา้นตัน ซึ่งยงัคงตกคา้งอยู่ท่ีท่าเรือในทะเลด า นบัตัง้แต่ท่ี
รสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครนในเดือนก.พ. 

• (-) ตลาดหุ้นจีนให้ค าม่ันรักษาเสถียรภาพตลาดก่อนประชุมพรรคคอมมิวนิสตจี์น ตลาดหลักทรพัยเ์ซี่ยงไฮ ้(SSE) ใหค้ ามั่นว่าจะรกัษา
เสถียรภาพของตลาด ก่อนถึงการประชมุพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนครัง้ท่ี 20 ในช่วงปลายปีนี ้โดยจะป้องกันความผนัผวนครัง้ใหญ่และรวดเรว็ในตลาด
ทุนอย่างเต็มท่ี SSE กล่าวในแถลงการณ์ท่ีโพสตบ์นเว็บไซตเ์มื่อวันอาทิตย ์(24 ก.ค.) ว่า SSE จะช่วยสรา้งเสถียรภาพให้กับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 และการกลบัมาท างานอีกครัง้ ตลอดจนก าหนดการคาดการณต์ลาดให้
เป็นไปในทิศทางบวก "SSE ควรเขา้ใจความส าคัญในทางการเมืองของการประชุมพรรคคอมมิวนิสตค์รัง้ท่ี 20 อย่างถ่องแท ้และรกัษาเสถียรภาพ
ของตลาดทนุอย่างมีประสิทธิภาพ" แถลงการณซ์ึ่งเผยแพรห่ลงัเสรจ็สิน้การประชมุภายใน 
 

                                                                                                                                                   ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 
 
 
 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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- 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.0 92.3 

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

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   96.8 98.7 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   -17 -11 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   663K 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -29.0 -27.4 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -0.4M 

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

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐั  ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   0.4% -1.6% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 251K 

วนัศุกรท่ี์ 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

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

 19.30น. สหรฐั  รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

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

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

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 22 ก.ค. 2565 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
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