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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งภายในกรอบ 1,719.65-1,736.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากวนัศกุร์ท่ีผ่านได้ปิดเพิ่มขึน้ 8.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการท่ี
ดชันี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบือ้งต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดบั 47.5 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 26 เดือน และส่งผลให้ดชันี
ดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สปัดาห์ ส่วนในวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยับวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดย ณ 16.41 ดชันีดอลลาร์
อ่อนค่าลงมา 0.44% สู่ระดบัต ่าสุดของวนัท่ี 106.26 และเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเยน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าอยู่บริเวณกรอบล่าง 136 เยน ประกอบกบั ตลาดหุ้น
เอเชียปิดส่วนใหญ่ในแดนลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดยงักงัวลแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตวั ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงิน
ของเฟด ในวนัท่ี 26-27 ก.ค.นี ้อย่างไรก็ตาม นายลอว์เรนซ์ ซมัเมอร์ส อดีตรัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้สนบัสนนุให้เฟด เดินหน้าใช้นโยบายคมุเข้มด้านการเงินต่อไป 
เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสดุในรอบ 40 ปี ประกอบกบั Ifo เผยดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเดือนก.ค.ของเยอรมนี ร่วงลงสู่ระดบัต ่าท่ีสุดในรอบกว่า 2 
ปีท่ี 88.6 และต ่ากว่าคาดไว้ท่ี 92.2 ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยักดดนัต่อราคาทองค าได้ ส าหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ทัง้นีเ้น้น
ท าก าไรระยะสัน้ แรงขายเพิ่มขึน้หลังจากราคาฟื้นตวัขึน้ หากราคาขยับขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบ้างส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้านโซน 1,738-1,757 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ส าหรับการเข้าซือ้ควรรอราคาอ่อนตวัลงและลงทนุระยะสัน้ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
25-07-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.40 1,732.04 5.64 0.33 

Spot Silver ($) 18.56 18.73 0.17 0.92 

เงนิบาท (฿/$) 36.64 36.61 -0.04 -0.10 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 30,050 150 0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 103.60 104.20 0.60 0.58 

ดชันดีอลลาร ์ 106.59 106.30 -0.28 -0.27 

เงนิยโูร (€/$) 1.0213 1.0237 0.00 0.23 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,707    1,691   1,676 

        1,738    1,757   1,786 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,737-1,757 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,707-1,691 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 

 

 



 

 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน เหตุข้อมูลผลผลิตสหรัฐอ่อนแอกว่าท่ีคาด สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซือ้ขายบริเวณกรอบล่าง 136 เยนเป็นส่วนใหญ่ แต่

หลุดระดบัดงักล่าวในช่วงเวลาสัน้ ๆ เน่ืองจากเอสแอนด์พี โกลบอลเผยแพร่ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐอ่ อนแอกว่าท่ีคาดส าหรับเดือนก.ค.ในวนัศุกร์ท่ี 22 

ก.ค. ท าให้นกัลงทนุแหเ่ข้าซือ้สกุลเงินเยน ซึง่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยันอกจากนี ้นกัลงทนุยงัเลือกซือ้เยนแทนดอลลาร์ เน่ืองจากการปรับตวัลงของผลตอบแทน

พันธบตัรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐท าให้เกิดการคาดการณ์ว่า ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ของญ่ีปุ่ นและสหรัฐจะแคบลง ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ 

เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 136.16-136.17 เยน เทียบกับ 136.02-136.12 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 137.58-137.60 เยนท่ีตลาด

โตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของวนัศกุร์ท่ีผ่านมา  

 (+) กองทัพ 12 ประเทศเตรียมร่วมซ้อมรบประจ าปีกับอินโดฯ-สหรัฐบนเกาะสุมาตรา ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ทหารกว่า 4,000 นาย จาก 12 

ประเทศจะเข้าร่วมการซ้อมรบประจ าปีระหวา่งอินโดนีเซียและสหรัฐในเดือนหน้า ท่ามกลางความตงึเครียดเร่ืองข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ การซ้อมรบ "ซูเปอร์ กา

รูดา ชิลด์" (Super Garuda Shield) จะจัดขึน้บนเกาะสุมาตราและกาลีมันตนัตัง้แต่วนัท่ี 1-14 ส.ค. โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ ออสเตรเลีย , ญ่ีปุ่ น, 

เกาหลีใต้ และอังกฤษ โดยจะมีก าหนดการฝึกซ้อมภาคพืน้ดินและการฝึกยกพลขึน้บก พลเอกอันดีกา เปอร์กาซา แห่งกองทพับกอินโดนี เซีย เปิดเผยต่อ

ผู้ ส่ือข่าวเม่ือวานนี ้(24 ก.ค.) ว่า อินโดนีเซียจะส่งทหารเข้าร่วม 2,000 ราย และฝ่ังสหรัฐอีก 1,100 ราย "การฝึกครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถใน

การรับมือกบัความท้าทายตา่ง ๆ ทางด้านพล.อ.มิลลีย์กล่าววา่การฝึกในปีนีจ้ะ "มีความส าคญัอย่างมาก และยิ่งใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีเราเคยจดัมา" 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชีย/ยุโรปร่วง จับตาประชุมเฟด-คาดการณ์จีดีพีสหรัฐ ตลาดหุ้นเอเชียปิดส่วนใหญ่ในแดนลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ นอกจากนี ้

ตลาดยงักงัวลแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตวัและการคมุเข้มนโยบายทางการเงิน ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 

ในวนัท่ี 26-27 ก.ค.นี ้โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,250.39 จุด ลดลง 19.59 จุด หรือ -0.60%, ดชันีฮั่งเส็งปิดท่ี 20,562.94 จุด ลดลง 46.20 จุด หรือ -

0.22% และดัชนีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดับ 27 ,699.25 จุด ลดลง 215.41 จุด หรือ -0.77% มีเพียงดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 

2,403.69 จุด เพิ่มขึน้ 10.55 จุด หรือ +0.44% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปเปิดปรับตวัลง ขณะท่ีนักลงทุนประเมินผลประกอบการบริษัทท่ามกลางความวิ ตกกังวล

เก่ียวกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 425.04 จุด ลดลง 0.67 จุด หรือ -0.16% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิด

วนันีท่ี้ 13,183.24 จดุ ลดลง 70.44 จดุ หรือ -0.53% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,198.83 จดุ ลดลง 17.99 จดุ หรือ -0.29% 

 (-) อดีตขุนคลังสหรัฐหนุนเฟดเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นายลอว์เรนซ์ ซมัเมอร์ส อดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้สนับสนุนให้

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าใช้นโยบายคมุเข้มด้านการเงินต่อไป เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปี "เราต้อง การให้ธนาคารกลาง

ของเราใช้มาตรการท่ีแข็งแกร่งในการควบคุมเงินเฟ้อ" นายซมัเมอร์สให้สัมภาษณ์ในรายการ "Fareed Zakaria GPS" ทางสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นในวัน

อาทติย์ (24 ก.ค.) อย่างไรก็ดี แม้วา่นายซมัเมอร์สมีความเช่ือมัน่วา่เฟดจะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้ แตเ่ขาก็ยงักังวลวา่การใช้มาตรการของเฟดอาจจะส่งผล

ให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย "มีความเป็นไปได้สูงมากท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เม่ือพิจารณาจากตวัเลขเงินเฟ้อสูงท่ีเกิดขึน้ในเวลา

เดียวกนักบัภาวะการจ้างงานท่ีชะลอตวัลง อย่างไรก็ดี เราคาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะใช้มาตรการมากขึน้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ซึง่รวมถึงการปรับขึน้ภาษี การยกเลิก

จดัเก็บภาษีน าเข้า และการปรับปรุงนโยบายด้านพลงังาน" นายซมัเมอร์สกล่าว โดยปัจจบุนัเขาเป็นศาสตราจารย์ประจ ามหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 

 (-) ความเช่ือม่ันทางธุรกิจ เยอรมนีเดือนก.ค.ร่วงต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปี สถาบนั Ifo เผยดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเดือนก.ค.ของเยอรมนี ร่วงลงสู่ระดบั 

88.6 น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ท่ีระดบั 92.2 และเป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดในรอบกว่า 2 ปี โดยดชันีดงักล่าวร่วงลงมาจากด้วยสาเหตจุากราคาพลงังานท่ีปรับขึน้สูง

อย่างตอ่เน่ือง รวมไปถงึการขาดแคลนก๊าซ ซึง่ส่งผลให้นกัลงทนุเกิดความกงัวลในวกิฤตพลงังานในฝ่ังยุโรป และอาจน าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.5% 21.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   96.8 98.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด์   -17 -11 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย.   663K 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -29.0 -27.4 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50% 1.75% 

 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   0.4% -1.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   253K 251K 

วนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 22 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


