
  

21 กรกฎาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,681.70-1,697.34 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตวัลดลง 14.90 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ ได้รับแรงกดดนัจากดชันีดอลลาร์ท่ีฟืน้ตวัจากระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาห์ หลงัการออ่นค่าของยูโร เน่ืองจากนกัลงทุนระมดัระวงัในการถือครองยูโรก่อนท่ี 
ECB จะประชุมนโยบายการเงินเสร็จสิน้ในวนันี  ้ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัหนุนหลงัรัสเซียเร่ิมด าเนินการจดัส่งก๊าซไปยงัยุโรปผ่านท่อ Nord Stream 1 อีกครัง้ หลงัเสร็จสิน้
ภารกิจซ่อมบ ารุงเป็นเวลา 10 วัน โดยการส่งก๊าซจะกลับสู่ระดับ 40% ของขีดความสามารถ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงก่อนการซ่อมบ ารุง  ซึ่งจะช่วยคลี่คลาย
สถานการณ์ด้านพลงังานให้กบัยุโรปลงได้ ประกอบกบันกัลงทุนบางส่วนคาดว่าการเร่งขึน้ดอกเบีย้ของ ECB อาจท าให้เงินยูโรแข็งค่าขึน้ อย่างไรก็ตามประเด็นบวก
ทองค าเหลา่นีก้ลบัโดนบดบงั หลงัจากนายกรัฐมนตรี มาริโอ ดรากี แห่งอิตาลี ประกาศลาออกจากต าแหน่ง สง่ผลให้นกัลงทนุเกิดความกงัวลในหลายๆด้าน ทัง้ลดการ
ถือครองเงินยูโรและจบัตาการประชุม ECB มากย่ิงขึน้, ความกงัวลเร่ืองหนีส้ินของอิตาลีท่ีคอ่นข้างสงู และส่งผลตอ่เน่ืองสู่การเทขายพนัธบตัรรัฐบาลอิตาลี ประเด็นท่ี
กล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้ติดตามธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ นอกจากนี ้
สหรัฐจะเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์, ดชันีการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย และดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board 
ทัง้นีเ้น้นลงทุนระยะสัน้โดยเสี่ยงเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,680 -1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แบ่งขายท าก าไรหากราคา
ดีดตวัขึน้ไปทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,707-1,714 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ชะลอการขายออกไปท่ีแนวต้านถดัไปหากผา่นได้ 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
21-07-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,695.70 1,682.59 -13.11 -0.77 

Spot Silver ($) 18.65 18.27 -0.38 -2.04 

เงนิบาท (฿/$) 36.69 36.91 0.22 0.60 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,750 29,550 -200 -0.67 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 106.54 102.12 -4.42 -4.15 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 107.16 0.12 0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.0179 1.0189 0.00 0.10 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,676    1,652   1,633 

        1,714    1,732   1,751 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,680-1,676 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,707-1,714 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,676 

 

 

 

 



 

 

 (+) ADB หั่นคาดการณ์เศรษฐกจิจีนปีนีเ้หลือ 4% จากผลกระทบมาตรการคุมโควดิ ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของ

เศรษฐกิจจีนปี 2565 ลงสู่ระดบั 4% จากการคาดการณ์ก่อนหน้านีท่ี้ 5% โดยระบถุึงความกงัวลเก่ียวกบัการท่ีจีนยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศนูย์และการบงัคบัใช้

มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด ซึ่งสร้างแรงกดดนัต่อภาคอสังหาริมทรัพย์มากย่ิงขึน้ รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียประจ าปี 2565 (Asian Development 

Outlook 2022) ของ ADB ซึง่มีการเผยแพร่ในวนันี ้(21 ก.ค.) ระบวุ่า "การยึดมัน่ในกลยทุธ์โควิดเป็นศนูย์ เพื่อรับมือกบัการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 

ในช่วงต้นปี 2565 ได้น าไปสู่การบงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด" พร้อมกล่าว "เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้

เน่ืองจากหลายประเทศเลือกแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกบัโรคโควิด-19 และเปิดประเทศกนัมากขึน้ ยกเว้นจีน" 

 (+) ยุโรปโล่งอก รัสเซียเร่ิมจัดส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1 วันนี ้รัสเซียเร่ิมด าเนินการจดัส่งก๊าซไปยงัยุโรปผ่านท่อ Nord Stream 1 อีกครัง้ หลงัเสร็จสิน้

ภารกิจซอ่มบ ารุงเป็นเวลา 10 วนั โดยโฆษกของนอร์ด สตรีมเปิดเผยวา่ รัสเซียได้เร่ิมล าเลียงก๊าซไปยงัเยอรมนีอีกครัง้ในวนันี ้(21 ก.ค.) แตต้่องรอเวลาสกัระยะจึงจะ

สามารถจดัสง่ก๊าซได้ในปริมาณท่ีลกูค้าต้องการ ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า การกลบัมาจดัส่งก๊าซครัง้นีข้องรัสเซียช่วยคลี่คลายสถานการณ์ด้านพลงังานให้กบั

ยโุรปได้บางสว่น ในขณะท่ียุโรปเร่งกกัตนุเชือ้เพลิงก่อนถึงช่วงฤดหูนาว ซึง่เป็นช่วงท่ีมีความต้องการใช้พลงังานสงูกว่าปกติ โดยการส่ง ก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1 

จะกลบัสู่ระดบั 40% ของขีดความสามารถ ซึง่เป็นระดบัเดียวกบัช่วงก่อนการซ่อมบ ารุง ทัง้นียุ้โรปมีพลงังานไมเ่พียงพอต่อการสร้างความอบอุน่และแสงสว่างตลอด

ช่วงฤดหูนาว หากปราศจากก๊าซของรัสเซีย ซึง่เสี่ยงท่ีจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนคาด ECB ขึน้ดอกเบีย้ครั้งแรกในรอบ 11 ปี  หุ้ นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า 

ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี เพื่อสกดัเงินเฟ้อ แตน่กัลงทนุคลายความวิตกกงัวลบางส่วนจากกรณีท่ีรัสเซีย

กลบัมาจดัสง่ก๊าซไปยงัยโุรปผา่นทางท่อสง่ก๊าซนอร์ด สตรีม 1 อีกครัง้ โดยดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 422.17 จดุ ลดลง 0.34 จดุ หรือ -0.08% โดยหุ้น

กลุ่มธนาคาร และการเดินทางและการพกัผ่อนหย่อนใจท าผลงานอ่อนแอ ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,261.82 จุด ลดลง 20.16 จุด หรือ -

0.15% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,160.37 จดุ ลดลง 24.29 จดุ หรือ -0.39% 

 (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด 23,000 ดอลล์ หลังเทสลาเทขายบติคอยน์ 75% ราคาบิตคอยน์ปรับตวัลงอย่างตอ่เน่ืองในวนันี ้ลา่สดุร่วงลง 497 ดอลลาร์ หรือ 2.13% 

แตะท่ี 22,808 ดอลลาร์ หลงับริษัทเทสลา อิงค์ เปิดเผยว่า "ณ สิน้สดุไตรมาส 2 ปีนี ้เทสลาได้เทขายบิตคอยน์ไปประมาณ 75% ของจ านวนบิตคอยน์ท่ีเราถือครอง 

ซึง่ท าให้งบดลุบญัชีของเรามีเงินสดเพิ่มขึน้ 936 ล้านดอลลาร์ " เทสลาพร้อมเสริมวา่ บิตคอยน์เป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของ

บริษัทในช่วงไตรมาส 2 ปีนี ้หลงัจากมลูคา่ของบิตคอยน์ทรุดตวัลงอย่างหนกั โดยร่วงลงมากกวา่ 50% แล้วในปีนี  ้

 (-) "ไบเดน" จ่อถก "สี จิน้ผิง" ผ่านทางโทรศัพท์ ในรอบ 4 เดือน  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐวางแผนท่ีจะหารือทางโทรศพัท์กบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิง

ของจีนในช่วง 10 วนัข้างหน้าภายในสิน้เดือนก.ค. ปธน.ไบเดนกล่าวกบัผู้สื่อขา่วขณะเดินทางกลบัจากรัฐแมสซาชูเซตส์ เพื่อปฏิบติัภารกิจด้านสภาพอากาศ ส านกั

ขา่วรอยเตอร์รายงานว่า การสนทนาผา่นทางโทรศพัท์เป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนของผู้น าสหรัฐและจีนนีจ้ะมีขึน้ในช่ วงเวลาส าคญั เมื่อพิจารณาถึงความตึงเครียด

จากประเด็นสถานะของไต้หวนั และในช่วงท่ีคณะบริหารของปธน.ไบเดนพิจารณาลดภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน เพื่อช่วยลดแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อให้ กบัผู้บริโภค

อเมริกนั สหรัฐมองว่าจีนเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์หลกัของประเทศ โดยระบวุ่าการติดต่อสื่อสารกนัในระดบัสงูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้ความสมัพนัธ์ท่ียุ่งยาก

นัน้มีเสถียรภาพและป้องกนัการลกุลามบานปลายไปเป็นความขดัแย้งโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

 (-) นายกฯ อิตาลีลาออก ท าพันธบัตร-หุ้นร่วงระนาว พนัธบตัรและหุ้นอิตาลีร่วงลงอย่างหนักในวนันี ้หลงันายกรัฐมนตรีมาริโอ ดรากี แห่งอิตาลีลาออกจาก

ต าแหน่ง เน่ืองจากไมไ่ด้รับการสนบัสนุนจากสมาชิกพรรครัฐบาลผสมในการลงมติไมไ่ว้วางใจ นกัลงทนุแห่เทขายพนัธบตัรรัฐบาลอิตาลี ท าให้ผลตอบแทนพนัธบตัร

รัฐบาลสญัญา 10 ปีของอิตาลีปรับตวัขึน้ 0.14% สู ่3.51% ขณะท่ีคา่สเปรดผลตอบแทนพนัธบตัรระหว่างพนัธบตัรรัฐบาลอิตาลีกบัเยอรมนีพุง่แตะ 2.24% เน่ืองจาก

นกัลงทุนกงัวลมากขึน้วา่ อิตาลีจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อรับเงินช่วยเหลือมลูค่า 2 แสนล้านยูโร (2.04  แสนล้านดอลลาร์) จาก

กองทุนเยียวยาโควิด-19 ของสหภาพยุโรป (EU) ได้หรือไม่ โดยค่าสเปรดดงักล่าวถือเป็นดชันีชีว้ดัแรงกดดนัส าหรับหนีส้ินของอิตาลี ส่วนดชันีหุ้น FTSE MIB ของ

อิตาลีปรับตวัลง 1.9% เพราะนักลงทุนวิตกกังวลว่า การลาออกของนายกฯ ดรากีจะขดัขวางโอกาสในการปฏิรูปเศรษฐกิจของอิตาลี เพื่อปรับปรุงให้เศรษฐกิจ

ประเทศขยายตวัอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทัง้นี ้นายกฯ ดรากีได้ย่ืนใบลาออกกบัประธานาธิบดีแซร์โจ มตัตาเรลลา แห่งอิตาลีท่ีพระราชวงัควิรินาเลในช่วง

เช้าวนันีต้ามเวลาท้องถ่ิน  

 

 

 

ที่มา : 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.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   -0.4M** 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 

 
 

 

 


