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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,722.90-1,744.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองค ามีความผนัผวนแต่ยงัเคล่ือนไหวไม่หลดุกรอบแนวรับและแนวต้าน
ท่ีให้ไว้ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลง 8.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์พุ่งขึน้ ก่อนท่ีเช้านีจ้ะพุ่งตอ่แตะ 108.469 ซึง่เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 
20 ปีครัง้ใหม่ จนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีอยู่เบือ้งหลงัการร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 9 เดือนท่ี 1,722.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่วนันีมี้ปัจจยับวกจากความ
ขดัแย้งระหว่างรัสเซียและทางฝ่ังยุโรป หลงั ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกีแห่งยูเครน เตือนยุโรปให้เตรียมรับมือหากรัสเซียตดัการส่งก๊าซทัง้หมด โดย
ปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลต่อเน่ืองให้ราคาพลงังานพุ่งสูงขึน้ เช่นเดียวกบัการคาดการณ์กระทรวงการคลงัสหรัฐ เผยราคาน า้มนัโลกอาจพุ่งขึน้ 40% แตะประมาณ 
140 ดอลลาร์/บาร์เรล หากไม่มีการจ ากัดเพดานราคาน า้มนัรัสเซีย ซึ่งทางองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) แสดงความต้องการท่ีจะจ ากัดเพดานราคา
น า้มนักลัน่ส าเร็จรูป เช่น เบนซิน ดีเซล ด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัจาก สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีแข็งคา่ขึน้ต่อเน่ือง ซึง่เม่ือเทียบเยนแล้วจะแข็งค่า
อยู่บริเวณ 137 เยน รวมไปถึงเงินยโูรท่ีอ่อนคา่ลงด้วยเช่นกนั คืนนีต้ิดตามดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.จาก NFIB สหรัฐ ทัง้นีแ้นะน าขายท าก าไรระยะสัน้
จากการแกว่งตวั โดยบริเวณแนวต้านโซน 1,745-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองค าไม่สามารยืนเหนือโซนดงักล่าวได้น าแบ่งทองค าออกขายเพ่ือรอซือ้
ในโซนแนวรับ 1,700-1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
12-07-2565 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,732.90 1,734.11 1.21 0.07 

Spot Silver ($) 19.09 18.88 -0.21 -1.10 

เงนิบาท (฿/$) 36.24 36.27 0.03 0.08 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 29,900 100 0.34 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 106.26 104.79 -1.47 -1.37 

ดชันดีอลลาร ์ 108.21 108.32 0.11 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.0038 1.0012 0.00 -0.26 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,700    1,676   1,652 

        1,745    1,766   1,784 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,745-1,766 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,700-1,676 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,766 

 

 

 

 



 

 

 (+) ราคาน า้มันอาจพุ่งแตะ 140 ดอลลาร์/บาร์เรล หากไม่คุมเพดานราคาน า้มันรัสเซีย เจ้าหน้าท่ีอาวโุสของกระทรวงการคลงัสหรัฐเปิดเผยในวนันี ้(12 ก.ค.) 

วา่ ราคาน า้มนัโลกอาจพุง่ขึน้ 40% แตะประมาณ 140 ดอลลาร์/บาร์เรล หากไมม่ีการจ ากดัเพดานราคาน า้มนัของรัสเซีย รวมถึงมีการยกเว้นมาตรการคว ่าบาตรท่ีจะ

อนุญาตให้มีการขนสง่น า้มนัต ่ากว่าเพดานราคา ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐจะหารือกบันายชนุอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีคลงัของ

ญ่ีปุ่ นเร่ืองการใช้เพดานราคาน า้มนัดงักล่าวในการพบปะกนัในวนันี ้เจ้าหน้าท่ีระบวุ่า เป้าหมายคือการก าหนดราคาในระดบัท่ีครอบคลมุต้นทุนการผลิตของรัสเซีย 

เพื่อให้รัสเซียมีแรงจงูใจท่ีจะสง่ออกน า้มนัตอ่ไป แตร่าคาจะไมส่งูจนท าให้รัสเซียสามารถน ารายได้จากการขายน า้มนัไปเป็นทนุสนบัสนนุการท าสงครามในยเูครน 

 (+) IEA เผยการจ ากัดเพดานราคาน า้มันรัสเซียควรรวมน า้มันกล่ันส าเร็จรปปดววย นายฟาตีห์ ไบรอล ผู้อ านวยการบริหารขององค์การพลงังานระหวา่งประเทศ 

(IEA) เปิดเผยว่า ข้อเสนอของกลุ่ม G7 ส าหรับการจ ากดัเพดานราคาน า้มนัรัสเซียควรรวมน า้มนักลัน่ส าเร็จรูปด้วยเช่นกัน รายงานระบวุ่า กลุ่มประเทศ G7 ก าลงั

พิจารณาท่ีจะก าหนดเพดานราคาน า้มนัรัสเซียเพื่อมุ่งรักษาปริมาณน า้มนัและควบคมุอตัราเงินเฟ้อ ขณะเดียวกนัก็เป็นการขวางไม่ให้รัสเซียน ารายได้จากการขาย

น า้มนัไปเป็นทนุสนบัสนนุการท าสงครามในยูเครน นายไบรอลให้สมัภาษณ์กบัส านกัขา่วรอยเตอร์นอกรอบการประชุมพลงังานซิดนีย์วา่ และหากด าเนินตอ่ไป ก็ไม่

ควรมุง่จ ากดัแตเ่ฉพาะน า้มนัดิบเท่านัน้ เน่ืองจากน า้มนักลัน่ส าเร็จรูป เช่น น า้มนัเบนซินและดีเซล ก็นบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัตอ่เศรษฐกิจเช่นกนั คความหวงัของผมคือ

ข้อเสนอดงักลา่ว 

 (+) ผปว น ายปเครนเตือนยุโรปใหวเตรียมรับมือ รัสเซียอาจตัดการส่งก๊าซทัง้หมด ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนเปิดเผยว่า ยุโรปจ าเป็นต้อง

เตรียมพร้อมรับมือกบัความเป็นไปได้ท่ีรัสเซียจะตดัการส่งก๊าซทัง้หมดให้กบัยุโรป ปธน.เซเลนสกีโพสต์ข้อความผ่านแอปเทเลแกรมว่า ครัสเซียไมเ่คยเลน่ตามกฎด้าน

พลงังาน และจะไม่เล่นในตอนนี ้ถ้าไมเ่ห็นถึงความแขง็แกร่งค ปธน.เซเลนสกีระบวุา่ คไม่ต้องสงสยัเลยว่า รัสเซียจะไมเ่พียงแตพ่ยายามจ ากดัการสง่ก๊าซให้มากท่ีสดุ 

แต่ยงัจะยุติการส่งก๊าซไปยังยุโรปโดยสิน้เชิงด้วยค ทัง้นี ้รัสเซียได้ระงบัการจดัส่งก๊าซไปยังเยอรมนีผ่านท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม 1 (Nord Stream 1) เพื่อด าเนินการ

ซ่อมบ ารุงรักษาตามก าหนดประจ าปี ซึ่งแผนการดงักล่าวได้สร้างความกังวลว่า รัสเซียอาจยืดระยะเวลาในการด าเนินการดงักล่าว และจะท าให้การส่งก๊ าซไปยัง

เยอรมนีลา่ช้าออกไป อนัเน่ืองมาจากการท าสงครามในยเูครน 

 (+) นักวิเคราะห์ชีร้าคาอาหารเอเชียจ่อท านิวไฮ Q3 ปีนี ้แมวแนวโนวมทั่วโลกลดลง องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ราคา

อาหารโลกลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 แต่ยงัคงอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัจดุสงูสดุเป็นประวติัการณ์เมื่อเดือนมี.ค. นกัวิเคราะห์ของธนาคารโนมรูะกลว่วา่ ราคาอาหาร

ท่ีในเอเชียยงัไม่แตะระดบัสงูสดุ แตค่าดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี ้ราคาอาหารในเอเชีย เช่น สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์ และอินเดีย มีแนวโน้มแตะ

ระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 หลงัปรับตวัขึน้ช้ากว่าราคาอาหารทัว่โลก เน่ืองจากรัฐบาลตา่ง ๆ ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือและ

ควบคมุราคาเพื่อชะลอการเพิ่มขึน้ชัว่คราว 

 (+) ตลาดหุวนเอเชียปิดเชวาร่วงต ่าสุดในรอบ 2 ปี / ตลาดหุวนยุโรปเปิดลบ กงัวลวิกฤตพลงังานยโุรป โดยตลาดหุ้นเอเชียได้ปิดตวัในแดนลบ รวมไปถึงตลาดหุ้น

ยโุรปได้เปิดลบในวนันีด้้วยเช่นกนั ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวนัพธุนี ้เพื่อหาสญัญาณบง่ชีแ้นวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี ้ตลาดยงัถูกกดดนัจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหมใ่นจีน รวมถึงวิกฤตการขาดแคลนพลงังานในยโุรป ซึง่สง่ผลให้เงินยโูร

ออ่นคา่ลง โดยฝ่ังเอเชีย ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง 32.12 จดุ หรือ -0.97%, ดชันีฮัง่เส็งปิดลดลง 279.46 จุด หรือ -1.32%, ดชันีนิกเกอิปิดร่วงลง 475.64 จดุ หรือ 

-1.77% และ ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดลดลง 22.51 จุด หรือ -0.96% และทางฝ่ังยุโรป ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 414.46 จุด ลดลง 

0.56 จุด หรือ -0.13% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดท่ี 12,751.30 จุด ลดลง 81.14 หรือ -0.63% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดท่ี 5,960.09 จดุ ลดลง 

36.21 จดุ หรือ -0.60% 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน คาดเฟดขึน้ดอกเบีย้ในการประชุมเดือนนี  ้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้บริเวณกรอบล่าง 137 เยน เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคง

คาดการณ์กนัว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชุมนโยบายการเงินวนัท่ี 26 -27 ก.ค.นี ้ซึ่งจะสง่ผลให้ดอกเบีย้ของสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นทิง้ช่วง

ห่างกันมากขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 137.14-137.15 เยน เทียบกับ 137.36-137.46 เยนท่ีตลาด

นิวยอร์ก และ 136.80-136.82 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ส่วนยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0024-1.0028 ดอลลาร์ และ 137.47-137.53 เยน เทียบ

กบั 1.0035-1.0045 ดอลลาร์ และ 137.96-138.06 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0111-1.0112 และ 138.32-138.36 เยน  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 12 ก.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -51.1** -28.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -53.8** -28.0 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   40.3 38.1 

วนัพธุท่ี 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.0% -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   1.1% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.8% 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   235K 235K 

 22.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   1.0% 4.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่08 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


