
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย 2.30 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงกดดนัจากการอ่อนค่าของสกลุเงินยูโร  ทัง้นี ้ ยูโรอ่อนค่าลงหลงัจาก 
Gazprom ของรสัเซีย กล่าวว่า ก๊าซที่จดัส่งไปยงัเยอรมนีผ่านท่อส่ง Nord Stream 1 จะลดลงเหลือ 33 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนันบัตัง้แต่วนัพธุเป็นตน้ไป  ซึ่งถือว่าคิดเป็น
เพียงครึง่หนึ่งของการจดัส่งในปัจจบุนัซึง่อยู่ท่ี 40% ของความสามารถในการส่งก๊าซทัง้หมด ปัจจยันีเ้องกดดนัยโูรใหปิ้ดอ่อนคา่ลง -0.98% ซึง่เป็นการรว่งลงในรายวนัท่ีมาก
ท่ีสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 11 ก.ค.ซึ่งส่งผลหนนุดชันีดอลลาร ์และกดดนัทองค าใหร้ว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุบรเิวณ 1,713.59 ดอลลารต์่อออนซ  ์ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้
เคลื่อนไหวในทิศทางไซดเ์วยแ์กว่งตวัในกรอบระหว่าง 1,714.90-1,720.09 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยักดดนัราคาจากสญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ WTI ดิ่งเกือบ 2% หลดุ
ระดบั 95 ดอลลารเ์มื่อวานนี ้หลงัสหรฐัเตรยีมระบายน า้มนัในคลงัส ารองเพ่ือสกดัการพุ่งขึน้ของราคา นอกจากนี ้ราคาน า้มนัยงัถกูกดดนัจากการแข็งคา่ของดอลลาร ์อีกทัง้ 
ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ก าไรของบรษัิทอตุสาหกรรมจีนปรบัตวัขึน้ 0.8% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งส่งสญัญาณฟ้ืนตวั หลงัจากรว่ง
ลง 6.5% ในเดือนพ.ค. สว่นก าไรของภาคอตุสาหกรรมในเดือนม.ค.-มิ.ย.ปีนีป้รบัตวัขึน้ 1% เม่ือเทียบรายปี ดา้น ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันี
ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดรว่งลงในวนัองัคาร (26 ก.ค.) โดยตลาดถกูกดดนัจากดชันีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคสหรฐัท่ีลดลงติดต่อกนัเ ป็นเดือนท่ี 3 และกองทนุการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดตวัเลขคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกทัง้ในปีนีแ้ละปีหนา้ ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุราคาทองค าไวไ้ด ้ส าหรบัคืนนีแ้นะน าให้
นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนและยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.  นอกจากนี ้จบัตามติอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ว่าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เท่าใด พรอ้มกบัจบัตาถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
27/07/2565 11:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,716.40 1,716.60 0.20 0.01 

Spot Silver ($) 18.63 18.57 -0.06 -0.32 

เงนิบาท (฿/$) 36.72 36.86 0.14 0.37 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,950 29,950 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 104.41 104.38 -0.03 -0.03 

ดชันดีอลลาร ์ 107.20 107.03 -0.18 -0.16 

เงนิยโูร (€/$) 1.0119 1.0148 0.00 0.29 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,707   1,691  1,676 

       1,738   1,757  1,786 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,738-1,739 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,707 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 221.4 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดร่วงลงในวนัอังคาร (26 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคสหรฐัที่ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 และ
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ปรบัลดตวัเลขคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกทัง้ในปีนีแ้ละปีหนา้ ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งเปิดที่ 20,684.48 จดุ ลดลง 221.4 
จดุ หรอื -1.06%  

 (-) ราคาน ้ามัน WTI ดิ่งเกือบ 2% หลุด $95 หลังสหรัฐเตรียมระบายน ้ามันในคลังส ารอง สญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ WTI ดิ่งเกือบ 2% หลดุ
ระดบั 95 ดอลลารใ์นวนันี ้หลงัสหรฐัเตรียมระบายน า้มนัในคลงัส ารองเพ่ือสกดัการพุ่งขึน้ของราคา นอกจากนี ้ราคาน า้มนัยงัถกูกดดนัจากการแข็ง
คา่ของดอลลาร ์ซึง่จะลดความน่าดงึดดูของสญัญาน า้มนั โดยท าใหส้ญัญามีราคาแพงขึน้ส  าหรบัผูถื้อครองเงินสกลุอ่ืน ท าเนียบขาวออกแถลงการณ์
ระบวุ่า สหรฐัจะระบายน า้มนัในคลงัส ารองอีก 20 ลา้นบารเ์รลในมาตรการสกดัการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั และบรรเทาภาวะเงินเฟ้อในประเทศ ก่อน
หนา้นี ้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเปิดเผยว่า รฐับาลจะระบายน า้มนัจ านวน 1 ลา้นบารเ์รล/วนัออกจากคลงัส ารองทางยทุธศาสตร ์(SPR) เป็นเวลา 6 
เดือน 

 (-) ก าไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนมิ.ย.เพิ่ม 0.8% ฟ้ืนตัวหลังร่วงในเดือนพ.ค. ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ก าไรของ
บริษัทอตุสาหกรรมจีนปรบัตวัขึน้ 0.8% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งส่งสญัญาณฟ้ืนตวั หลงัจากรว่งลง 6.5% ในเดือนพ.ค. ส่วน ก าไรของ
ภาคอตุสาหกรรมในเดือนม.ค.-มิ.ย.ปีนีป้รบัตวัขึน้ 1% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดบัมากกว่า 4.27 ลา้นลา้นหยวน ทัง้นี ้ก าไรของบรษัิทอตุสาหกรรม
จีนพิจารณาจากบรษัิทขนาดใหญ่ที่มีรายไดต้อ่ปีอยา่งนอ้ย 20 ลา้นหยวน หรอืประมาณ 2.96 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 (-) นักวเิคราะหค์าด GDP สหรัฐ +1% ใน Q2/65 สวนทางแบบจ าลองเฟดชี ้-1.6% กระทรวงพาณิชยส์หรฐัจะเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 
1 ส  าหรบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2 ในวนัที่ 28 ก.ค. หลงัจากเปิดเผยก่อนหนา้นีว้่า GDP หดตวั 1.6% ในไตรมาส 
1 ผลการส ารวจของส านกัข่าวดาวโจนสร์ะบวุ่านกัวิเคราะหค์าดว่าเศรษฐกิจสหรฐัมีการขยายตวั 1% ในไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.6% ในไตรมาส 2 จากเดิมที่
คาดการณใ์นวนัที่ 15 ก.ค.วา่มีแนวโนม้หดตวั 1.5% 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 37.68 จุด นลท.รอผลประชุมเฟด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้โดยมี
แรงซือ้มากกว่าแรงขายจากการรว่งลงของดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัเมื่อวานนี ้(26 ก.ค.) ขณะที่นกัลงทนุจบัตาดผูลการแถลงมติอตัราดอกเบีย้
ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในเชา้วนัพรุง่นีต้ามเวลาไทย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดับ 27,692.89 จุด เพิ่มขึน้ 
37.68 จดุ หรอื +0.14% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้ในชว่งเชา้วนันีน้  าโดยกลุม่ขนสง่ทางบกและกลุม่เภสชัภณัฑ ์

 (+/-) "ไบเดน" เตรียมเจรจา "สี จิน้ผิง" พรุ่งนี ้ขณะสัมพันธส์หรัฐ-จนีตึงเครียด นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรฐัเตรยีมเจรจากบันายสี จิน้ผิง 
ผูน้  าจีนในวนัพรุง่นี ้(28 ก.ค.) ท่ามกลางความตึงเครียดครัง้ใหม่เก่ียวกบัสถานการณไ์ตห้วนั ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานโดยอา้งแหล่ง ข่าวว่า การ
เจรจาครัง้แรกระหว่างปธน.ทัง้สองนบัตัง้แต่เดือนมี.ค.นัน้ จะมีขึน้ในช่วงเวลาที่ความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐักบัจีนตึงเครียดเป็นพิเศษ โดยเจา้หนา้ที่
ของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัและเจา้หนา้ที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ไดป้ฏิเสธเก่ียวกับแผนการของนางเพโลซีที่จะเดินทางไป
เยือนไตห้วนัในช่วงตน้เดือนส.ค. นายจา้ว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อวนัจนัทร ์(25 ก.ค.) ว่าจีนก าลงั "เตรียมพรอ้มอย่าง
จริงจงั" ส  าหรบัความเป็นไปไดท้ี่นางเพโลซีจะเยือนไตห้วนัซึ่งจีนถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตน  นายนิโคลสั เบิรน์ส ์เอกอคัรราชทตูสหรฐัประจ า
ประเทศจีนกลา่วเมื่อเดือนมิ.ย.ว่า ความสมัพนัธก์บัจีนก าลงัถดถอยจนอาจเป็น "ช่วงเวลาที่ย  ่าแย่ที่สดุ" นบัตัง้แต่ความสมัพนัธท์างการทตูไดก้ลบัมา
เริม่ตน้อีกครัง้ในปี 2515 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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 

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. 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. 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. 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมั่นทางธรุกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

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

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ค.โดย CB   95.7** 98.7 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดรชิมอนด ์   0** -11 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหมเ่ดือนมิ.ย.   590K** 663K 

วนัพธุที่ 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนส.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 าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขายเดือนม.ิย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - -0.4M 

วนัพ หสับดีที่ 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 านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 251K 

วนัศกุรท์ี่ 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   8.7% 8.6% 

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

 19.30น. สหรฐั  รายไดส้ว่นบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

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

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

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 22 ก.ค. 2565 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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