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สรุป หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 2.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงหนนุหลงัดชันีดอลลารที่อ่อนคา่ หลงัสกุลเงินยโูรแข็งคา่ขึน้ สงูสดุใน
รอบ 2 สัปดาห์ หลังเจ้าหน้าท่ี ECB ก าลังพิจารณาปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.50% รวมไปถึงสกุลเงินปอนด์ท่ีแข็งค่าขึน้ หลังตวัเลขเศรษฐกิจออกมาดี สะท้อนความ
แข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ขณะท่ีในวนันีร้าคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั  sideway ออกข้าง ในกรอบ 1,705.60-1,713.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค าได้มี
การย่อลงมาทดสอบจุดต ่าสุดของวนัท่ี 1,705.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังตลาดสินทรัพย์เส่ียงพากันปรับตวัขึน้ ทัง้ตลาดหุ้นเอเชีย ตลาดหุ้นยุโรป และรวมไป 
Bitcoin ก็ได้ปรับตวัขึน้มาทะลุ 23,000 ดอลลาร์ด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตามทองค าได้มีการฟืน้ตวัขึน้มา หลังดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษ มาตรวดัเงิน
เฟ้อ ออกมาพุ่งขึน้ 9.4% ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 9.1% ในเดือนพ.ค. และมากท่ีสดุตัง้แตเ่ดือนก.พ. 2525 ประเดน็ดงักล่าวเป็นการเพิ่มแรงกดดนัให้ BoE 
เร่งปรับขึน้ดอกเบีย้ในเดือนส.ค. ทัง้นีน้ายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ ว่าการ BoE เคยได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ท่ีจะปรับขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% เป็นครัง้แรก 
นบัตัง้แต่ ปี 2540 สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลให้สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึน้ กดดนัสกุลเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง และกลบัมาเป็นปัจจยับวกต่อราคาทอ งค า 
ส าหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ ทัง้นีแ้นะน าให้เน้นลงทุนระยะสัน้จากการแกว่งตวัในกรอบ  โดยหากราคาทองค าสาม ารถยืน
เหนือบริเวณ 1,700-1,697 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถเข้าซือ้เพ่ือรอขายท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,724-1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
20-07-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,710.60 1,713.03 2.43 0.14 

Spot Silver ($) 18.73 18.89 0.16 0.85 

เงนิบาท (฿/$) 36.60 36.67 0.07 0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,750 29,750 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.23 105.89 -1.34 -1.25 

ดชันดีอลลาร ์ 106.68 106.53 -0.16 -0.15 

เงนิยโูร (€/$) 1.0230 1.0244 0.00 0.14 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,697    1,676   1,652 

        1,724    1,746   1,763 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,700-1,697 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,724-1,746 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,676 

 

 

 

 



 

 

 (+) เงินเฟ้ออังกฤษเดือนมิ.ย.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี กดดัน BoE เร่งขึน้ดอกเบีย้ เงินเฟ้อองักฤษแตะระดบัสูงสดุในรอบ 40 ปีในเดือนมิ.ย. ท าให้วิกฤตค่า

ครองชีพทวีความรุนแรงและเพิ่มแรงกดดนัต่อธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ในการเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในเชิงรุกในเดือนส.ค. ส านกังานสถิติแห่งชาติ

องักฤษ (ONS) เปิดเผยในวนันี ้(20 ก.ค.) วา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ขององักฤษ พุ่งขึน้ 9.4% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับขึน้มากท่ีสดุ

นบัตัง้แต่เดือนก.พ. 2525 และเพิ่มขึน้จากระดบั 9.1% ในเดือนพ.ค. โดยได้รับแรงหนนุจากการพุง่ขึน้ 9.3% ของราคาเชือ้เพลิงรถยนต์ในเดือนดงักล่าว ขณะนี ้ราคา

สินค้าปรับตวัขึน้แซงหน้าค่าจ้างอย่างมาก โดยภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเผชิญความยากล าบากมากย่ิงขึน้ เน่ืองจากการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งทะลรุะดบั 11% 

ในเดือนต.ค. เมื่อมีการปรับขึน้ราคาพลังงานอีกครัง้ ซึ่งหากการขึน้ค่าจ้างและต้นทุนวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงขึน้กดดนัให้บริษัทต่าง ๆ ขึน้ราคาสินค้าอย่างต่อเน่ือง นาย

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE ส่งสญัญาณในคืนท่ีผ่านมาเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ BoE 

ได้รับอิสระในการด าเนินนโยบายการเงินเมื่อปี 2540 เพื่อน าเงินเฟ้อกลบัคืนสูเ่ป้าหมาย 2%  

 (-) แบงก์ชาตญ่ีิปุ่ นเปิดฉากประชุมวันแรก คาดคงดอกเบีย้ต ่าแม้เสี่ยงท าเงินเยนทรุด  ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เร่ิมประชุมนโยบายการเงินวนัแรกในวนันี ้

โดยคาดว่าคณะกรรมการ BOJ จะประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อท่ีปรับตวัสงูขึน้เน่ืองจากการท าสงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน และคาดว่า BOJ จะตดัสินใจคงอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบัต ่าเป็นพิเศษ (Ultralow Policy Rate) หลงัเสร็จสิน้การประชมุในวนัพรุ่งนี ้โดยคาดวา่การตดัสินใจดงักลา่วจะย่ิงท าให้เงินเยนอ่อนค่าลงอีก 

ส านกัข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งขา่ววงในของ BOJ ว่า คณะกรรมการ BOJ อาจจะปรับเพิ่มคาดการณ์ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ส าหรับปีงบประมาณซึง่จะ

สิน้สดุในเดือนมี.ค. 2566 สูร่ะดบัสงูกว่าเป้าหมายของ BOJ ซึ่งก าหนดไว้ท่ี 2% และคาดว่า BOJ จะปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจ เมื่อมีการเปิดเผย

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจครัง้ใหม่ในวนัพรุ่งนี ้แหล่งข่าวคาดว่า BOJ จะมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ีระดบั -0.1% และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีไว้ท่ีประมาณ 0% เพื่อสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ หลงัได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ จับตาประชุม ECB พรุ่งนี ้ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งปิดบวกมากท่ีสดุในรอบกว่า 

3 สปัดาห์ เน่ืองจากบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง บรรยากาศการซือ้ขายในภมูิภาคได้แรงหนุนจากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจด

ทะเบียนในสหรัฐ โดยเฉพาะบริษัทในกลุม่ธุรกิจขดุเจาะน า้มนัและกลุม่ธนาคาร ซึ่งช่วยให้นกัลงทนุมีมมุมองบวกต่อภาคธนาคาร นกัลงทุนยงัจับตาการประชุมของ

ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในวนัพรุ่งนี ้(21 ก.ค.) เพื่อหารือกนัวา่ จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% หรือ 0.50% โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 

25.29 จดุ หรือ +0.77%, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เสง็ปิดบวก 229.16 จุด หรือ +1.11%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดพุ่ง 718.58 จุด หรือ +2.67% และตลาดหุ้นเกาหลี

ใต้ ดชันีคอมโพสิต (KOSPI) ปิดบวก 15.88 จดุ หรือ +0.67% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก หลังนักลงทุนคลายวิตกเร่ืองอุปทานพลังงาน  หุ้ นยุโรปเปิดบวกในวันนี ้โดยปรับตวัขึน้สู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 6 สปัดาห์ 

เน่ืองจากนกัลงทนุคลายความวิตกเร่ืองอปุทานพลงังาน หลงัมีรายงานวา่ รัสเซียจะกลบัมาจดัสง่ก๊าซอีกครัง้ตามก าหนดการ พร้อมกนันีน้กัลงทุนยงัจบัตาการแถลง

ตอ่รัฐสภาของนายกรัฐมนตรีมาริโอ ดรากีแห่งอิตาลี ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมือง ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 423.57 จดุ เพิ่มขึน้ 0.16 จุด 

หรือ +0.04% โดยปรับขึน้ติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 4 หลงัแหล่งข่าวเปิดเผยในวนัองัคาร (19 ก.ค.) ว่า รัสเซียจะกลบัมาจดัส่งก๊าซผ่านท่อนอ ร์ด สตรีม 1 ไปยงัยุโรปตาม

ก าหนดการเดิมในสปัดาห์นี ้หลงัเสร็จสิน้การซ่อมบ ารุง ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,356.67 จุด เพิ่มขึน้ 48.26 จุด หรือ +0.36% และดชันี 

CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,229.79 จดุ เพิ่มขึน้ 28.57 จดุ หรือ +0.46% 

 (+/-) EU จ่อคุมเข้มการใช้พลังงาน หลังปูตินส่งสัญญาณลดส่งออกก๊าซ ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปอาจจ าเป็นต้องควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างเร่งด่วน

ภายใต้แผนรับมืออปุทานท่ีลดน้อยลงจากรัสเซีย โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอวิธีการ เพื่อให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ใช้เตรียมตวัส าหรับฤดู

หนาว ซึง่เป็นช่วงท่ีมีความต้องการพลงังานเพิ่มขึน้อย่างมาก ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรายหนึ่งของ EU ได้ให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ซีเอน็บีซีว่า หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา

วิกฤตอปุทานก๊าซท่ีตกเป็นประเดน็โต้แย้งมากท่ีสดุคือการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซ เจ้าหน้าท่ีรายดงักล่าวระบดุ้วยวา่ แผนควบคมุการใช้ ก๊าซสอ่เค้ายากท่ีจะหา

ข้อสรุป เพราะสมาชิก EU แตล่ะประเทศนัน้มีความจ าเป็นในการใช้พลงังานแตกตา่งกนั โดยเยอรมนีมีความยากล าบากมากกวา่ในการลดการใช้ก๊าซ 5% เมื่อเทียบ

กบัสเปน เน่ืองจากเยอรมนีเป็นหนึ่งในผู้น าเข้าพลงังานรัสเซียรายใหญ่ท่ีสดุ 

 

 

 

 

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.   1.56M** 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.   5.40M 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 

 
 

 

 


