
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัลดลงเพียงเล็กนอ้ย 1.90 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงกดดนัจากแรงขายท าก าไรและแรงขายทางเทคนิค ประกอบกบั
ดชันีดอลลารแ์ละบอนดยี์ลดฟ้ื์นตวัลดช่วงติดลบ ขานรบัถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของเจา้หนา้ท่ีเฟด อาทิ นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานเฟดชิคาโกท่ีระบวุ่าเงินเฟ้อยงัคงอยู่
ในระดบัท่ีสงูอย่างยอมรบัไม่ได ้พรอ้มคาดการณว์่าดอกเบีย้จะแตะระดบัสงูสดุที่ 4% ในปีหนา้  สอดคลอ้งกบันายนีล คชัคาร ีประธานเฟดมินนิอาโปลิสกล่าวว่าแรงกดดนั
ดา้นราคาในเดือนกรกฎาคมลดลงนัน้ "น่ายินดี" แต่เฟดยงั "อยู่ห่างไกลจากการประกาศชยัชนะ " ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้ไดย้่อตวัลงมาและเคลื่อนไหวในกรอบ
ระหว่าง 1,783.80-1,792.83 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยักดดนัต่อราคาทองค าจากบริษัทท่อส่งน า้มนัของรสัเซีย เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะท าการส่งน า้มนัไปยงัยุโรป
ตะวนัออกทางท่อส่งผ่านยูเครนในวนันี ้หลงัจากท่ียูเครนไดปิ้ดท่อส่งน า้มนัก่อนหนา้นี ้เน่ืองจากไม่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการขนส่งน า้มั นจากรสัเซีย รวมถึง เจา้หนา้ท่ีของ
สหประชาชาติ (UN) ซึ่งประสานงานการส่งออกธัญพืชจากยเูครนเปิดเผยในวนัพุธว่า เรือขนส่งธัญพืช 12 ล าซึ่งอยู่ภายใตข้อ้ตกลงรบัประกันความปลอดภยัในการเดิน
ทางผ่านทะเลด าหรอืขอ้รเิริม่ทะเลด า (Black Sea Initiative) นัน้ ไดเ้ดินทางออกจากท่าเรอืของยเูครนแลว้ ขณะท่ีสหภาพยโุรป (EU) คว ่าบาตรการน าเขา้ถ่านหินจากรสัเซีย 
โดยมีผลบงัคบัใชอ้ย่างเต็มรูปแบบตัง้แต่ช่วงเที่ยงคืนของวนัพธุท่ี 10 ส.ค.ตามเวลาทอ้งถ่ิน โดยถือเป็นบทลงโทษส าคญัในมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียฉบบัท่ี 5 เพื่อลงโทษ
รสัเซียฐานรุกรานยเูครน ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุราคาทองค าได้ ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยดชันีราคา
ผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค. และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
11/08/2565 12:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,791.30 1,785.47 -5.83 -0.33 

Spot Silver ($) 20.63 20.45 -0.18 -0.87 

เงนิบาท (฿/$) 35.32 35.37 0.05 0.13 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,200 29,950 -250 -0.83 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 97.03 96.99 -0.04 -0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 105.20 105.40 0.20 0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.0298 1.0282 0.00 -0.16 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,771   1,754  1,736 

       1,795   1,814  1,833 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,795-1,814 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,771-1,754 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,814 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) EU คว ่าบาตรน าเข้าถา่นหนิรัสเซยี คาดเผชญิวกิฤตพลังงานรุนแรงในฤดหูนาว สหภาพยโุรป (EU) คว ่าบาตรการน าเขา้ถ่านหินจากรสัเซีย โดยมี

ผลบงัคบัใชอ้ย่างเต็มรูปแบบตัง้แต่ช่วงเที่ยงคืนของวนัพธุที่ 10 ส.ค.ตามเวลาทอ้งถ่ิน โดยถือเป็นบทลงโทษส าคญัในมาตรการคว ่าบาตรรสัเ ซียฉบบัที่ 5 

เพื่อลงโทษรสัเซียฐานรุกรานยเูครน ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า การสิน้สดุระยะเวลาผ่อนผนั 4 เดือนส าหรบัสญัญาน าเขา้ถ่านหินรสัเซียที่มีอยู่เดิมจะ

ท าใหก้ารคว ่าบาตรการน าเขา้พลงังานรสัเซียของ EU มีผลบงัคบัใชท้นัที โดยเป็นการคว ่าบาตรการน าเขา้พลงังานรสัเซียครัง้แรกของ EU นบัตัง้แต่รสัเซีย

เริม่เปิดปฏิบตัิการพิเศษทางทหารในวนัที่ 24 ก.พ.  

  (+) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $1.43 หลังสต็อกเบนซินร่วงหนักรอบ 10 เดือน  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิด

บวกในวนัพธุ (10 ส.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผยสต็อกน า้มนัเบนซินลดลงมากที่สดุในรอบ 10 เดือน ซึ่งบ่งชีว้่าความตอ้งการเชือ้เพลิงในสหรฐัยงัคงแข็งแกรง่ 

นอกจากนี ้ตวัเลขเงินเฟ้อสหรฐัที่ต  ่ากว่าคาดยงัเป็นปัจจยัหนนุแรงซือ้สญัญาน า้มนัดิบ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 1.43 ดอลลาร ์

หรือ 1.6% ปิดที่ 91.93 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 1.09 ดอลลาร ์หรือ 1.1% ปิดที่ 97.40 

ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน า้มนัดิบไดร้บัปัจจยับวกจากการที่นกัลงทนุคลายความกงัวลเก่ียวกบัการเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 

หลงัจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค.สหรฐัเพิ่มขึน้ 8.5% เมื่อเทียบรายปี ต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 8.7% หลงัจากที่พุ่งแตะระดบั 

9.1% ในเดือนมิ.ย.ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี 

 (+) ญี่ปุ่นพบผู้ตดิเชือ้โควดิพุ่งท านิวไฮ 2.5 แสนราย หลังสายพันธุ ์BA.5 ระบาดหนัก ญ่ีปุ่ นพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มอีก 250,403 ราย ซึ่งเป็นระดบั

สงูสดุเป็นประวตัิการณใ์นวนัเดียวเมื่อวนัพธุ (10 ส.ค.) ขณะที่การแพรร่ะบาดระลอกใหม่สรา้งความกังวลเรื่องภาระต่อระบบการแพทย ์สาเหตขุองการ

ระบาดนัน้มาจากไวรสัโอมิครอนสายพนัธุ ์BA.5 ที่แพรเ่ชือ้ไดร้วดเรว็ สง่ผลใหย้อดผูต้ิดเชือ้รายวนัพุง่ขึน้สงูกวา่สถิติสงูสดุที่เคยท าไวเ้มื่อวนัที่ 3 ส.ค.ที่ระดบั 

249,830 ราย โดยมีผูเ้สียชีวิตใหม ่251 รายทั่วประเทศ 

 (-) ยุโรปเฮ! ยูเครนเตรียมเปิดท่อส่งน ้ามันแล้ว หลังได้รับเงนิจากรัสเซีย ทรานสเนฟท ์(Transneft) ซึ่งเป็นบรษัิทท่อส่งน า้มนัของรสัเซีย เปิดเผยว่า 

ทางบริษัทจะท าการส่งน า้มันไปยังยุโรปตะวันออกทางท่อส่งผ่านยูเครนในวันนี ้หลังจากที่ยูเครนได้ปิดท่อส่งน า้มันก่อนหน้านี ้เน่ืองจา กไม่ไดร้บั

ค่าธรรมเนียมการขนส่งน า้มนัจากรสัเซีย ทัง้นี ้ทรานสเนฟทร์ะบุว่าการขนส่งน า้มนัจะเริ่มขึน้ในวนันีเ้วลา 20.00 น.ตามเวลาไทย ขณะที่ยูเครนยืนยนัว่า

ไดร้บัเงินคา่ธรรมเนียมการขนสง่น า้มนัจากรสัเซียแลว้ และจะกลบัมาเปิดท่อสง่ Druzhba ตามปกต ิ

 (-) UN ยืนยันเรือขนส่งธัญพืช 12 ล าเดินทางออกจากท่าเรือของยูเครนแล้ว เจา้หนา้ที่ของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งประสานงานการส่งออกธัญพืช

จากยเูครนเปิดเผยในวนัพธุ (10 ส.ค.) ว่า เรอืขนส่งธญัพืช 12 ล าซึ่งอยู่ภายใตข้อ้ตกลงรบัประกนัความปลอดภยัในการเดินทางผ่านทะเลด าหรื อขอ้รเิริ่ม

ทะเลด า (Black Sea Initiative) นัน้ ไดเ้ดินทางออกจากท่าเรอืของยเูครนแลว้ นายเฟรเดอรคิ เคนนีย ์ผูป้ระสานงานชั่วคราวของ UN ณ ศนูยป์ระสานงาน

รว่มประจ าเสน้ทางทะเลด าเปิดเผยผ่านทางวิดีโอลิงกจ์ากเมืองอิสตนับลูในการแถลงข่าวที่ส  านกังานใหญ่ของ UN ในนิวยอรก์ว่า เรอืขนส่งเหล่านีบ้รรทกุ

ธญัพืชจ านวนมากกว่า 370,000 ตนั และสินคา้อาหารอื่นๆ นอกจากนี ้นายเคนนียย์งักลา่วอีกวา่ ขอ้ตกลงดา้นการส่งออกธญัพืชของยเูครนเริม่ตน้ไดอ้ย่าง

ยอดเย่ียม พรอ้มชีใ้หเ้หน็ถึงจ านวนการย่ืนค าขอขนสง่ที่เพิ่มขึน้อย่างมาก 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 229.73 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในช่วงเชา้วนันี ้โดยปรบัตวัขึน้ตาม

ทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 500 จดุในวนัพธุ (10 ส.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที่ขยายตวัต ่ากวา่คาดในเดือนก.ค. ซึ่ง

ช่วยใหน้ักลงทนุมีความหวงัว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะไม่เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท้ี่ 19 ,840.57 จุด เพิ่มขึน้ 

229.73 จดุ หรอื +1.17% 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร  กิจในสัปดาหห์น้า 

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 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 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.   89.9** 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.   0.0%** 1.3% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.3%** 0.7% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้และยอดคา้สง่เดือนมิ.ย.   1.8%** 1.9% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   5.5M** 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 ้
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