
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้อีกเลก็นอ้ย 5.20 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงหนนุจากแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัท่ามกลางความ
ตึงเครียดระหว่างจีนและไตห้วนั ประกอบกบั นกัลงทนุคาดการณว์่าดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ประจ าเดือนก.ค. ท่ีก าลงัจะเปิดเผยในเวลา 19.30 น.ของวนันีจ้ะเพิ่มขึน้ใน
อตัราท่ีชะลอตวัลง การคาดการณด์งักลา่วกดดนัใหเ้กิดแรงขายท าก าไรในดชันีดอลลารจ์นเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค าเพิ่มเติม จนสง่ผลใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้ทดสอบระดบั
สงูสดุในรอบ 5 สปัดาหบ์ริเวณ  1,800.25  ดอลลารต์่อออนซ ์ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวชะลอตวัในทิศทางไซดเ์วยแ์กว่งตวัในกรอบระหว่าง 1,789.20-
1,794.96 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจัยบวกต่อราคาทองค าจากนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรฐัไดล้งนามในเอกสารการใหส้ตัยาบนัรบัรองในวนัอังคาร ซึ่งท าให้
ฟินแลนดแ์ละสวีเดนคืบหนา้ไปอีกขัน้ในการเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) อีกทัง้ ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 2.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 2 ปี  ดา้น สญัญา
น า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัองัคาร หลงัจากสื่อรายงานว่าอิหร่านและชาติมหาอ านาจใกลบ้รรลขุอ้ตกลงนิวเคลียร ์ซึ่งจะเปิดทางใหอิ้หร่าน
กลบัมาส่งออกน า้มนัไดอี้กครัง้ ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค. และตวัเลขสต็อกสินคา้
และยอดคา้สง่เดือนมิ.ย. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
10/08/2565 11:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.20 1,789.93 -3.27 -0.18 

Spot Silver ($) 20.49 20.43 -0.06 -0.29 

เงนิบาท (฿/$) 35.37 35.41 0.04 0.11 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,050 30,050 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 96.46 95.97 -0.49 -0.51 

ดชันดีอลลาร ์ 106.30 106.28 -0.03 -0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.0212 1.0214 0.00 0.02 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,778   1,764  1,736 

       1,803   1,821  1,840 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,803-1,821 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,782-1,778 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,821 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) "ไบเดน" ลงนามสัตยาบันรับรองฟินแลนดแ์ละสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต  นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรฐัไดล้งนามในเอกสารการให้

สตัยาบนัรบัรองในวนัองัคาร (9 ส.ค.) ซึ่งท าใหฟิ้นแลนดแ์ละสวีเดนคืบหนา้ไปอีกขัน้ในการเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสญัญาแอตแลนติกเ หนือ (นา

โต) ปธน.ไบเดนกล่าวที่ท  าเนียบขาวว่า "ปธน.ปตูินคิดว่าจะสามารถท าลายความเป็นปึกแผ่นของเราได"้ และระบเุสรมิว่า "ความเป็นพนัธมิตรของเรานัน้

แน่นแฟ้นย่ิงกว่าที่เคย และจะย่ิงแน่นแฟ้นขึน้ไปอีกเมื่อฟินแลนดแ์ละสวีเดนมาเขา้รว่มกบัเรา ซึ่งจะท าใหเ้ราแข็งแกรง่มากขึน้กว่าเดิ ม"ส านกัข่าวซีเอ็นบีซี

รายงานว่า เมื่อสปัดาหท์ี่แลว้ วฒุิสภาสหรฐัมีมติ 95 ต่อ 1 ใหล้งสตัยาบนัรบัรองฟินแลนดแ์ละสวีเดนเขา้รว่มเป็นสมาชิกของนาโตซึ่งเป็นพนัธมิตรทาง

ทหารที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ทัง้นี ้ฟินแลนดแ์ละสวีเดนมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้ก าหนดในการเป็นสมาชิกนาโตหลายประการ โดยขอ้ก าหนดบาง

ประการครอบคลมุถึงการมีระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ, ความเต็มใจที่จะแสดงความโปรง่ใสทางเศรษฐกิจ และมีความสามารถ

ในการสนบัสนนุทางทหารแก่ภารกิจต่างๆ ของนาโต 

 (+) CPI จีนเดือนก.ค.พุ่ง 2.7% สูงสุดในรอบ 2 ปี, PPI เพิ่ม 4.2% ต ่ากว่าคาด ส  านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า ดัชนีราคา

ผูบ้รโิภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค พุง่ขึน้ 2.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 2 ปี โดยไดแ้รง

หนนุจากการพุ่งขึน้ของราคาเนือ้หม ูทัง้นี ้ดชันี CPI เดือนก.ค.ขยายตวัเรว็กว่าในเดือนมิ.ย.ที่ปรบัตวัขึน้ 2.5% อย่างไรก็ดี ดชันีปรบัตวัขึน้ไม่มากเท่ากบัที่

นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของวอลลส์ตรที เจอรน์ลัคาดการณไ์วท้ี่ 2.9% 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 232.89 จุด จากแรงขายหุ้นเทคโนฯ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ลดลงในวนันีจ้ากแรงขายหุน้

กลุม่เทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ดชันีปรบัตวัลงไม่มากนกั เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกลุเงินเยนเมื่อเทียบเงินดอลลารช์่วยหนนุตลาด ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน

วา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 27,767.07 จดุ ลดลง 232.89 จดุ หรอื -0.83% หุน้ลบน าตลาดไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑย์าง, กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า และกลุ่ม

เครือ่งมือชั่งตวงวดั 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 46.93 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาด

หุน้นิวยอรก์ที่ปิดลบเล็กนอ้ยในวนัองัคาร (9 ส.ค.) ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัในวนันี ้เพื่อเป็นสญัญาณบ่งชีท้ิศทางอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 19,956.51 จดุ ลดลง 46.93 จดุ หรอื -0.23% 

 (-) ภาวะตลาดน า้มันน า้มัน WTI ปิดลบ 26 เซนต ์กังวลอหิร่านกลับมาส่งออกน า้มัน สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนั

องัคาร (8 ส.ค.) หลงัจากสื่อรายงานว่าอิหร่านและชาติมหาอ านาจใกลบ้รรลขุอ้ตกลงนิวเคลียร ์ซึ่งจะเปิดทางใหอ้ิหร่านกลบัมาส่งออกน า้มั นไดอ้ีกครัง้ 

ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยสต็อกน า้มนัดิบของสหรฐัในวนันี ้ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 26 เซนต ์หรอื 0.3% ปิดที่ 90.50 

ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดือนต.ค. ลดลง 34 เซนต ์หรอื 0.4% ปิดที่ 96.31 ดอลลาร/์บารเ์รลในช่วงแรกนัน้ สญัญา

น า้มนัดิบพุ่งขึน้ หลงัจากทรานสเนฟท ์(Transneft) ซึ่งเป็นบรษัิทน า้มนัของรสัเซีย เปิดเผยว่า ยเูครนไดร้ะงบัการส่งน า้มนัของรสัเซียไปยงัยโุรปตะวนัออก

ผ่านท่อส่งทางตอนใตข้องประเทศ เน่ืองจากยเูครนยงัไม่ไดร้บัเงินค่าธรรมเนียมการขนส่งน า้มนัเป็นเวลาเกือบ 1 สปัดาห ์โดยมีสาเหตจุากม าตรการคว ่า

บาตรของชาติตะวนัตก อย่างไรก็ดี สญัญาน า้มนัดิบปรบัตวัลงในเวลาต่อมา หลงัจากสื่อต่างประเทศรายงานวา่ เจา้หนา้ที่จากสหภาพยโุรป (EU) ไดเ้สรจ็

สิน้การจดัท ารา่งขอ้เสนอฉบบัสดุทา้ยในการรือ้ฟ้ืนขอ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2558 ระหว่างอิหรา่นและชาติมหาอ านาจ 

 (-) เกาหลีใต้จ้างงานเพิ่ม 17 เดือนติด แม้ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน ส  านกังานสถิติแห่งชาติเกาหลีใตร้ายงานในวนันี ้(10 ส.ค.) ว่า 

ตวัเลขจา้งงานเดือนก.ค.ของเกาหลีใตอ้ยู่ที่ระดบั 28.48 ลา้นต าแหน่ง เพิ่มขึน้ 826 ,000 ต าแหน่งเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 17 

แลว้ ตวัเลขจา้งงานเดือนก.ค.ที่ผ่านมานีถื้อเป็นการเพิ่มขึน้มากที่สดุส  าหรบัเดือนก.ค.นบัตัง้แต่ปี 2543 ซึ่งมีการจา้งงานเพิ่มขึน้ถึง 1.03 ลา้นต าแหน่งเมื่อ

เทียบรายปี 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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.   89.9** 89.5 

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

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หนว่ยไตรมาส 2/2022   10.8%** 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 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

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

