
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค ากลบัมาปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 13.90 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยัหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลารจ์ากแรงขายท าก าไร
หลงัจากท่ีดอลลารพ์ุ่งขึน้ในวนัศุกรข์านรบัการเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานท่ีแข็งแกรง่เกินคาด ประกอบกับ  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี
ปรบัตวัลดลงมาอยู่ท่ี 2.763% โดยไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้พนับตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย ปัจจยัท่ีกล่าวมาช่วงหนนุใหท้องค าปรบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุ
บรเิวณ 1,790  ดอลลารต์่อออนซ ์สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในทิศทางไซดเ์วยแ์กว่งตวัในกรอบแคบระหวา่ง 1,782.20-1,790.57 ดอลลารต์่อออนซ ์
โดยมีปัจจยับวกต่อราคาทองค าจากรฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัเปิดเผยในวนัจนัทรว์่า สหรฐัไดจ้ดัสรรความช่วยเหลือดา้นการทหารเพิ่มเติมใหแ้ก่
ยเูครนอีก 1 พนัลา้นดอลลาร ์ซึง่สง่ผลใหย้อดรวมความช่วยเหลือดงักลา่วของสหรฐัต่อยเูครนมีมลูค่ามากกว่า 9 พนัลา้นดอลลารน์บัตัง้แต่รสัเซียเปิดฉากบุกยเูครน
ในวนัท่ี 24 ก.พ. อีกทัง้ตลาดหุน้ฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุน้ฮ่องกงและญ่ีปุ่ นเคลื่อนไหวในแดนลบ เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกเก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
ในจีน และความตงึเครยีดระหวา่งจีนและสหรฐัในประเด็นไตห้วนั ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาด
เลก็เดือนก.ค.จาก NFIB, ประสทิธิภาพการผลิตตอ่หน่วย และประสทิธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
9/08/2565 12:09 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.00 1,785.48 -2.52 -0.14 

Spot Silver ($) 20.64 20.67 0.03 0.15 

เงนิบาท (฿/$) 35.62 35.47 -0.15 -0.42 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,050 -50 -0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 96.61 96.35 -0.26 -0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 106.38 106.36 -0.02 -0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.0192 1.0194 0.00 0.02 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,770   1,751  1,736 

       1,795   1,814  1,832 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,790-1,795 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,770 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,814 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดบวก $1.75 รับข้อมูลศก.จีน-สหรัฐแข็งแกร่ง สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวนั

จนัทร ์(8 ส.ค.) ขานรบัขอ้มลูเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่ของจีนและสหรฐั ซึ่งช่วยใหน้กัลงทนุมีความหวงัว่าความตอ้งการใชน้ า้มนัในตลาดโลกจะเพิ่มขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 1.75 ดอลลาร ์หรือ 1.97% ปิดที่ 90.76 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์

(BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 1.73 ดอลลาร ์หรอื 1.8% ปิดที่ 96.65 ดอลลาร/์บารเ์รล ส านกังานศลุกากรจีนรายงานว่า ยอดส่งออกเดือนก.ค.ของ

จีนพุ่งขึน้ 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดการน าเข้าเดือนก.ค.ปรบัตัวขึน้ 2.3% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าพุ่งขึน้แตะระดับ สูงสุดเป็น

ประวตัิการณท์ี่ 1.013 แสนลา้นดอลลาร ์

 (+) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าลบ 239.89 จุด หุ้นเทคโนโลยกีดดันตลาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ลบในวนันี ้เน่ืองจากหุน้กลุม่

เทคโนโลยีของญ่ีปุ่ นรว่งลง หลงับางบรษัิทในกลุ่มนีเ้ปิดเผยผลประกอบการอ่อนแอกว่าที่คาดเมื่อวานนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันี นิกเกอิปิดภาค

เชา้ที่ระดบั 28,009.35 จดุ ลดลง 239.89 จดุ หรอื -0.85% หุน้ลบน าตลาดไดแ้ก่ กลุม่ผลิตภณัฑย์าง, กลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และกลุม่อปุกรณก์ารขนสง่ 

 (+) ภาวะตลาดหุน้ฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 6.47 จุด นลท.ชะลอซือ้ขาย-รอข้อมูลเงนิเฟ้อสหรัฐ ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้เน่ืองจากนกั

ลงทนุยงัคงวิตกเก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในจีน และความตึงเครยีดระหว่างจีนและสหรฐัในประเด็นไตห้วนั นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัชะลอ

การซือ้ขายเพื่อรอดกูารเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟอ้ของสหรฐัในวนัพธุนี ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 20,039.30 จดุ ลดลง 6.47 จดุ หรอื -0.03% 

 (+) สหรัฐอัดฉีดเงนิช่วยเหลือด้านการทหารใหแ้ก่ยูเครนอกี 1 พนัล้านดอลลาร ์รฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัเปิดเผยในวนัจนัทร ์(8 

ส.ค.) ว่า สหรฐัไดจ้ดัสรรความช่วยเหลือดา้นการทหารเพิ่มเติมใหแ้ก่ยเูครนอีก 1 พนัลา้นดอลลาร ์ซึง่สง่ผลใหย้อดรวมความช่วยเหลือดงักลา่วของสหรฐัต่อ

ยเูครนมีมลูค่ามากกว่า 9 พนัลา้นดอลลารน์บัตัง้แต่รสัเซียเปิดฉากบกุยเูครนในวนัที่ 24 ก.พ.โคลิน คาหล์ ปลดักระทรวงกลาโหมสหรฐัดา้นนโยบายระบวุ่า 

"เรามุ่งมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือดา้นความมั่นคงแก่ยเูครนอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ยเูครนยืนหยดัในการต่อสูก้บัการรุกรานที่ไม่เป็นธรรมของรสัเซีย"ส  านกั

ข่าวเกียวโดรายงานว่า ความช่วยเหลือครัง้ใหม่นีป้ระกอบดว้ยการจัดหากระสุนเพิ่มเติมส าหรบัระบบยิงจรวดหลายล ากลอ้งอัตตาจรสูง (HIMARS), 

ขีปนาวธุต่อตา้นรถถงัแจฟลิน (Javelin) จ านวน 1,000 ลกู, ระเบิด และเวชภณัฑ ์

 (+) กองทัพยูเครนรุกคืบยึดเมืองคืนจากรัสเซีย ขณะดอนบาสยังสู้รบเดือด ยูเครนรายงานว่า กองทพัรสัเซียยิงโจมตีแนวหนา้ฝ่ายตนอย่างหนัก 

ขณะที่ทัง้สองฝ่ายยงัคงกล่าวโทษกนัถึงการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียรซ์าโปรเิซียเมื่อสดุสปัดาหท์ี่ผ่านมา ซึ่งก่อใหเ้กิดความกงัวลจากนานาชาติเก่ียวกับภยั

พิบตัิดา้นนิวเคลียรท์ี่อาจเกิดขึน้ ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานถึงการสูร้บที่รุนแรงบริเวณเมืองแนวหนา้ใกลก้บัเมืองโดเนตสก ์ซึ่งอยู่ ทางฝ่ังตะวนัออก โดย

เจา้หนา้ที่ยเูครนระบวุา่ กองก าลงัรสัเซียไดร้ะดมยิงใสเ่ปา้หมาย เพื่อพยายามยดึภมูิภาคดอนบาสซึง่เป็นเขตพืน้ที่อตุสาหกรรมของยเูครน 

 (-) "ไบเดน" เชื่อม่ันจนีจะไม่กดดันไต้หวันมากไปกว่านีห้ลังซ้อมรบใหญ่ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรฐัแสดงความมั่นใจว่า จีนจะไม่เพิ่มความ

ตงึเครยีดใหก้บัไตห้วนัอีก หลงัจากที่ท  าการซอ้มรบหลายครัง้ซึ่งสรา้งความวิตกในภมูิภาคเอเชีย ปธน.ไบเดนเปิดเผยว่า เขาไม่รูส้กึกงัวลต่อสถานการณท์ี่

เกิดขึน้ พรอ้มทัง้มองว่า การซอ้มรบที่เกิดขึน้คือการเคลื่อนไหวตอบโตม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดแ้ลว้ และไม่คิดว่าจีนจะด าเนินการ ใด ๆ มากไปกว่านี ้

ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานวา่ ปธน.ไบเดนปฏิเสธที่จะโยนความผิดใหก้บันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัที่เดินทางไปเยือนไตห้วนัและ

สรา้งความไม่พอใจใหแ้ก่จีน และไดก้ลา่วกบันกัข่าววา่ นั่นคือการตดัสินใจของนางเพโลซี 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 8 ส.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมั่นนกัลงทนุ จาก Sentix   -25.2** -26.4 

วนัองัคารที่ 9 ส.ค. 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนก.ค.   89.5 89.5 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยไตรมาส 2/2022   -4.6% -7.3% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หนว่ยไตรมาส 2/2022   9.4% 12.6% 

วนัพธุที่ 10 ส.ค. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.75% 0.50% 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ก.ค.   0.9% 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   0.2% 1.3% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.5% 0.7% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้และยอดคา้สง่เดือนมิ.ย.   1.9% 1.9% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 4.5M 

วนัพ หสับดีที่ 11 ส.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Mountain Day   - - 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% 1.1% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   264K 260K 

วนัศกุรท์ี่ 12 ส.ค. 13.00น. องัก ษ ประมาณการครัง้แรก GDP เบือ้งตน้ไตรมาส 2/2022   -0.2% 0.8% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.1% 0.8% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   52.5 51.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 05 ส.ค. 2565 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

