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สรุป หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของดชันีดอลลาร์ หลงันกัลงทนุลดคาดการณ์
ท่ีว่าเฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้ถึง100 bps ในการประชุมนโยบายการเงินท่ี 26-27 ก.ค. อย่างไรก็ตามการปรับตวัขึน้เป็นไปได้อย่างจ ากดั หลังอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐปรับเพิ่มขึน้ ขณะท่ีในวนันีร้าคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั sideway up ในกรอบ 1,704.80-1,714.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนุนจากท่ี
ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่ผู้ก าหนดนโยบายธนาคารกลางยโุรป (ECB) เตรียมหารือวา่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 25 bps หรือ 50 bps ในการประชมุนโยบาย
การเงินวนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ค.นี ้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ซึง่สะท้อนโอกาสการปรับขึน้ดอกเบีย้อย่างแข็งกร้าว เห็นได้ชดัจากที่ money markets ปรับตวัรับโอกาส 60% 
จากเพียง 25% ท่ี ECB จะปรับขึน้ดอกเบีย้ 50 bps การคาดการณ์ดงักล่าวส่งผลให้สกุลเงินยูโรพุ่งขึน้กว่า 1% สู่ระดบั 1.0254 ดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัสูงสุด
นบัตัง้แตว่นัท่ี 6 ก.ค. จนเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค า ประกอบกบัทางด้าน โกลด์แมน แซคส์ ได้เตือนวา่ปัญหาเงินเฟ้อก าลงัฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจโลก ทัง้
อุปสงค์และอุปทานต่างก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด และสงครามในยูเครน คืนนีร้อติดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสร้างและข้อมูลการเร่ิมสร้างบ้าน
สหรัฐ รวมไปถึงถ้อยแถลงของนางลาเอล เบรนาร์ด คณะผู้ว่าการเฟด ทัง้นีแ้นะน าให้เปิดสถานะซือ้ท าก าไรระยะสัน้ หากราคาทองค าไม่หลดุโซน 1,697-1,676 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ  1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) และให้ทยอยปิดท าก าไรหากราคาปรับตวัขึน้ไม่ผ่าน 1,724-1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
19-07-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.20 1,714.60 6.40 0.37 

Spot Silver ($) 18.66 18.86 0.20 1.07 

เงนิบาท (฿/$) 36.65 36.58 -0.08 -0.20 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 105.55 105.50 -0.05 -0.05 

ดชันดีอลลาร ์ 107.41 106.70 -0.71 -0.66 

เงนิยโูร (€/$) 1.0146 1.0245 0.01 0.98 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,697    1,676   1,652 

        1,724    1,746   1,763 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,697-1,676 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,724-1,746 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,676 

 

 

 

 



 

 

 (+) ECB เตรียมหารือปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในสัปดาห์นี  ้ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมลูจากแหลง่ข่าววา่ ผู้ก าหนดนโยบายของธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) เตรียมจะหารือกนัวา่จะท าการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 25 bps หรือ 50 bps ในการประชุมนโยบายการเงินวนัพฤหสับดีนีเ้พื่อสกดัการพุง่ขึน้ของเงินเฟ้อ  
รายงานดงักล่าวสะท้อนความเป็นไปได้ท่ี ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในอตัราท่ีแข็งกร้าวมากกว่าท่ีตลาดประเมินไว้ว่า ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพียง 25 
bps ในการประชุมนโยบายการเงินวนัพฤหัสบดีนี ้ ขณะท่ี money markets ปรับตวัรับโอกาส 60% ท่ี ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps ในการประชุมวนั
พฤหัสบดีนี ้ซึ่งถือว่าเพิ่มขึน้จากโอกาสเพียง 25% ในวนัจนัทร์ ก่อนหน้านี ้ECB ระบวุ่าจะทยอยปรับขึน้อตัราดอกเบีย้แบบค่อยเป็นค่อยไปเท่านัน้ โดยมีแนวโน้ม
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% มากท่ีสดุในเดือนก.ค. และชะลอการด าเนินการคมุเข้มนโยบายการเงินครัง้ใหญ่ออกไปเป็นเดือนก.ย.แทน  

 (+) โกลด์แมนแซคส์เตือนเงินเฟ้อฝังรากลึกในระบบศก.โลก กระทบภาคธุรกิจ -ผู้บริโภค นายเดวิด โซโลมอน ซีอีโอของบริษัทโกลด์แมน แซคส์เตือนว่า 
ปัญหาเงินเฟ้อก าลงัฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจโลก และไม่มีความชดัเจนวา่ สถานการณ์ดงักลา่วจะคลี่คลายลงภายในปีนีห้รือไม ่"เราคาดว่าขณะนีเ้งินเฟ้อได้กัด
เซาะระบบเศรษฐกิจโลกแล้ว และสถานการณ์ท่ีไม่ปกติในช่วงเวลานีก้็คือ ทัง้อปุสงค์และอปุทานต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกซึ่งได้ แก่โรคระบาด และ
สงครามในยเูครน" นายโซโลมอนกลา่ว  "หลงัจากท่ีผมได้พดูคยุกบับรรดาซีอีโอของบริษัทรายใหญ่ระดบัโลก พวกเขาพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดจาก
ปัญหาห่วงโซอ่ปุทานนัน้จะยงัคงยืดเยือ้ต่อไป ขณะท่ีทีมนกัเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์มองวา่ มีสญัญาณบง่ชีว้่า เงินเฟ้ออาจจะชะลอตวัลงในช่วงคร่ึงหลงั
ของปีนี ้แต่ค าตอบในเร่ืองนีก้็ยงัไม่แน่นอน และเราจะจบัตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด" นายโซโลมอนยงักล่าวด้วยว่า การท่ีธนาคารกลางทั่ว โลกยังคงเดินหน้าใช้
นโยบายคมุเข้มทางการเงินเพื่อสกดัเงินเฟ้อ จะบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของทัง้ภาคธุรกิจและสง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภค 

 (+) EU เห็นพ้องมอบเงินช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีก 500 ล้านยูโร บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (EU) มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่
ยเูครนอีก 500 ล้านยูโร นาย โจเซฟ บอร์เรล หวัหน้าฝ่ายนโยบายตา่งประเทศของ EU แถลงต่อสื่อมวลชนภายหลงัจากการประชมุสภากิจการต่างประเทศวา่ บรรดา
รัฐมนตรีตา่งเห็นพ้องท่ีจะกระชบัมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียและปิดช่องโหวส่ าหรับมาตรการปัจจบุนั ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ การตดัสินใจดงักลา่วมีขึน้ หลงัจาก
นายดมิโทร คเูลบา รัฐมนตรีตา่งประเทศของยูเครนสอบถามถึงความเคลื่อนไหวลา่สดุผา่นทางวิดีโอ นายบอร์เรลระบวุา่ รัฐมนตรีต่างเห็นพ้องกนัอย่างเป็นเอกฉนัท์
เก่ียวกบัความจ าเป็นในการยืนหยดัเคียงข้างยเูครนตอ่ไป เงินช่วยเหลือทางทหารทัง้หมดของ EU อยู่ท่ี 2.5 พนัล้านยโูร 

 (+) สหรัฐอนุมัตขิายความช่วยเหลือทางทหารให้ไต้หวัน กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนเปิดเผยวา่ กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอนมุติัการขายความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคทางทหารให้แก่ไต้หวนัเป็นมูลค่าประมาณ 108 ล้านดอลลาร์ ส านกังานความร่วมมือด้านความมัน่คงทางกลาโหมของเพนตากอน ระบุใน
แถลงการณ์ว่า "การเสนอขายความช่วยเหลือในครัง้นีจ้ะมีส่วนช่วยในการบ ารุงรักษายานพาหนะ อาวธุขนาดเล็ก ระบบอาวธุต่อสู้  และรายการสนบัสนนุด้านขนส่ง
ของไต้หวนั ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบนัและอนาคต" อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมของไต้หวนัระบุในแถลง การณ์ว่า 
ข้อตกลงดงักล่าวคาดว่าจะ "มีผลบงัคบัใช้" ภายในหนึ่งเดือน เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารท่ีเพิ่มขึน้ของคอมมิวนิสต์จีน การบ ารุงรักษาอปุกรณ์อย่าง
เหมาะสมมีความส าคญัพอ ๆ กบัอาวธุและอปุกรณ์ท่ีซือ้ใหม่" ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า โฆษกของรัฐบาลจีนรายงานได้โดยอ้างกระทรวงกลาโห มของจีนว่า 
ทางการจีนได้เรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการขายอาวธุครัง้ลา่สดุให้ไต้หวนัโดยทนัที 

 (+) สวิตเซอร์แลนด์น าเข้าทองค ารัสเซียเพียง 284 กก.ในเดือนม.ิย. ส านกังานศลุกากรสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่า สวิตเซอร์แลนด์น าเข้าทองค า 284 กิโลกรัม
จากรัสเซียในเดือนมิ.ย. ลดลงจาก 3,089 กิโลกรัมในเดือนพ.ค. สภาทองค าโลก (WGC) ระบุว่า รัสเซียเป็นผู้ผลิตทองค ารายใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 ของโลก ขณะท่ี
สวิตเซอร์แลนด์เป็นศนูย์กลางการสกดัทองค าแห่งส าคญัของโลก ขณะท่ีในสปัดาห์ท่ีแล้ว คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ได้เสนอให้มีการคว ่าบาตรครัง้ใหมก่บัรัสเซีย 
รวมถึงการห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซียด้วย นายโรบิน คอลเวนบาค ซีอีโอของอาร์กอร์ เเเรียอสุ บริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านการสกดัทองค าจากสวิตเซอร์แลนด์กล่ าว 
"ในสวิตเซอร์แลนด์ก็ไมม่ีท่ีให้กบัทองค ารัสเซีย ซึง่รัสเซียใช้เพื่อเป็นเงินทนุสนบัสนนุการท าสงคราม" 

 (-) สหรัฐฯ-เยอรมนียืนหนึ่ง ประเทศที่เป็นมิตรกับคริปโตมากที่สุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022  บริษัทวิเคราะห์ คริปโต Coincub เผยว่า ทัง้เยอรมนีและ
สหรัฐอเมริกา อยู่ในอนัดบัเดียวกนัในการจดัอนัดบัประเทศท่ีเป็นมิตรกบัคริปโตมากท่ีสดุประจ าไตรมาส 2 ปี 2022 จากท่ีเยอรมนีอนญุาตให้อตุสาหกรรมออมทรัพย์
สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากการลงทุนคริปโตและได้รับประโยชน์จากนโยบายละเว้นภาษีในการลงทุน Bitcoin และ ETH หากถือครองมานานกว่าหนึ่งปี ด้าน
สหรัฐฯ เองได้รับค าสัง่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในเร่ืองของการรับประกันการพฒันาสินทรัพย์ดิจิทลัอย่างมีความรับผิดชอบใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2022 โดยค าสัง่นีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อรับประกนัคุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองเสถียรภาพทางการเงิน ร่วมถึงกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายด้วย 

 

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

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.   1.60M 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.3% 9.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.40M 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   - 3.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 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. 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 

 
 

 

 


