
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้ 13.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนุนหลักจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ท่ีปรับตวั
ลดลงจากระดบัสงูสดุตัง้แต่วนัท่ี 22 ก.ค. บริเวณ 2.902% หลงัจากดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐชะลอตวัลงเกินคาด ส่วนใน
วนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway down ในกรอบ 1,793.20-1,802.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงกดดนัมาจากราคาน า้มนัดิบร่วงลงมา ทัง้สญัญา
น า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ท่ีร่วงลง -0.95% มาท่ี 91.211 ดอลลาร์/บาร์เรล และสญัญาน า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ร่วงลง -1.20% มาท่ี 96.970 ดอลลาร์/
บาร์เรล ณ 12.02 น.ตามเวลาไทย ประกอบกบัราคาบิตคอยน์ท่ีพุ่งขึน้ทะลุระดบั 25,000 ดอลลาร์เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่กลางเดือนมิ.ย.ปีนี ้อย่างไรก็ตามนัก
ลงทุนได้จับตาสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอาจส่อแววตงึเครียดอีกครัง้ต่อจากกรณี "แนนซี เพโลซี" หลงัคณะผู้ แทนรัฐสภาสหรัฐ น าโดยนายเอ็ด มาร์กี 
เดินทางถึงไต้หวนัแล้วเม่ือวานนี ้(14 ส.ค.) ซึ่งเป็นการเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวนั, นายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไต้หวนั เพ่ือหารือกนัเร่ืองความสมัพนัธ์ทวิภาคี และประเด็นส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั หากประด็นดงักล่าวทวีความรุนแรงขึน้ อาจส่ง
ผลบวกต่อสินทรัพย์ปลอดภยัอย่างทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) และ ดชันี
ตลาดท่ีอยู่อาศยั NAHB รวมถงึถ้อยแถลงของนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึง่ในคณะผู้วา่การเฟด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
15-08-2565 12:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,801.97 1,793.41 -8.56 -0.48 

Spot Silver ($) 20.79 20.61 -0.18 -0.87 

เงนิบาท (฿/$) 35.36 35.48 0.12 0.33 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,150 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 97.84 96.96 -0.88 -0.90 

ดชันดีอลลาร ์ 105.68 105.76 0.09 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.0263 1.0239 0.00 -0.21 

ที่มา : Aspen 
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ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,771-1,782 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,807-1,802 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากผ่าน $1,754 
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 (+) คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐเยือนไต้หวัน ส่อตงึเครียดกับจีนอีกรอบหลังกรณี "เพโลซี" ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐ น า

โดยนายเอ็ด มาร์กี เดินทางถึงไต้หวนัแล้วเม่ือวานนี ้(14 ส.ค.) ตามก าหนดการเยือน 2 วนั ซึง่ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความตงึเครียด

จีน-สหรัฐ ภายหลงัการเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเม่ือช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมา แถลงการณ์จากกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐระบุว่า คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐจะพบกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวนั , นายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ไต้หวนั ตลอดจนสมาชิกสภานิติบญัญัติคนอ่ืน ๆ ของไต้หวนั สถาบนัอเมริกาในไต้หวนั ซึง่เป็นสถานทตูสหรัฐในไต้หวนัโดยพฤตินัยระบุว่า ทัง้ 2 ฝ่ายจะ

หารือกนัเร่ืองความสมัพนัธ์ทวภิาคี, ความมัน่คงในภูมิภาค, การค้าและการลงทนุ, ห่วงโซอุ่ปทานในระดบัโลก, ภาวะโลกรวน และประเด็นส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั ส านกังานของนายมาร์กีระบุในแถลงการณ์วา่ ทางคณะฯ จะยืนยนัการสนบัสนนุของสหรัฐท่ีมีต่อไต้หวนัและ "ส่งเสริมเสถียรภาพและ

สนัตภิาพทัว่ทัง้ช่องแคบไต้หวนั" โดยมีก าหนดการพบปะคณะผู้น าภาคการเมืองและภาคธุรกิจเพ่ือหารือเร่ืองตา่ง ๆ  

 (+) ยูเครนหมายหัวทหารรัสเซีย ฐานถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนออกโรงเตือนว่า ทหารรัสเซียนายใดก็

ตามที่ยิงถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย (Zaporizhzhia) หรือใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดงักล่าวเป็นฐานซุม่ยิงโจมตีจะตกเป็น "เป้าหมายพิเศษ" ของกองทพั

ยเูครน "ทหารรัสเซียท่ียิงโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี ้หรือใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนีเ้ป็นฐานซุ่มโจมตีจะตกเป็นเป้าหมายพิเศษจากหน่วยข่าวกรองและ

กองทพัยูเครน" ปธน.เซเลนสกีกล่าว ทัง้นี ้นายเซเลนสกีมองว่า รัสเซียก าลงัใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนีข้่มขู่ยูเครน โดยโรงไฟฟ้านิว เคลียร์แห่งดงักล่าวถูก

รัสเซียยดึเอาไว้ได้ตัง้แตช่่วงที่สงครามเพิ่งเปิดฉาก แตฝ่่ายยเูครนยงัคงเดนิเคร่ืองเตาปฏิกรณ์ตามปกติ 

 (+) สหรัฐกังวลกรณีเรืออินเดียลักลอบซือ้น า้มันจากรัสเซีย รองผู้วา่การธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เปิดเผยวา่ รัฐบาลสหรัฐแสดงความกงัวลถึงกรณีท่ี

มีบริษัทอินเดียแหง่หนึง่ลกัลอบซือ้น า้มนัจากรัสเซีย แล้วน าไปแปรรูปเพ่ือขนส่งผลิตภณั์์บางส่วนไปยงันิวยอร์ก ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นายไมเคิล 

ภัทระ รองผู้ ว่าการฝ่ายก ากับดูแลนโยบายการเงินของ RBI กล่าวในงานกิจกรรมท่ีจัดขึน้เม่ือวนัเสาร์ (13 ส.ค.) ในเมืองภุพเนศวร แห่งรัฐโอ์ิศา ทาง

ตะวนัออกของประเทศอินเดีย โดยระบุวา่ อินเดียได้รับแจ้งเร่ืองดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัสหรัฐ นายภทัระกล่าววา่ มีเรืออินเดียล าหนึ่งไปรับน า้มันจาก

เรือบรรทุกน า้มันของรัสเซียในทะเล แล้วแล่นไปยังท่าเรือคุชราตเพ่ือน าน า้มันดังกล่าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณ์์ท่ีใช้ในการท าพลาสติกแบบใ ช้แล้วทิง้ 

"ผลผลิตท่ีกลัน่แล้วได้ถูกส่งกลบัขึน้เรือล าดงักล่าว ซึง่แล่นออกมากลางทะเลโดยไม่มีจุดหมาย จากนัน้เรือดงักล่าวก็ได้รับแจ้งจุดหมายปลายทาง แล้วแล่น

ไปยงันิวยอร์ก" 

 (+) จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ต ่ากว่าคาด ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจเดือนก.ค.ในวนันี ้

โดยตวัเลขต ่ากว่าคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์อย่างมาก พร้อมเตือนให้ระวงัความเส่ียงจากเงินเฟ้อทัว่โลกท่ีอยู่ในระดบัสูง NBS ระบุว่า ยอดค้าปลีกเดือน

ก.ค.ปรับตวัขึน้ 2.7% เม่ือเทียบรายปี ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจของส านักข่าวรอยเตอร์ท่ีคาดวา่จะเพิ่มขึน้ 5% และชะลอตวัลงจากเดือนมิ.ย.ท่ีมี

การขยายตัว 3.1% โดยในภาคค้าปลีกนัน้สินค้าประเภทการจัดเลีย้ง เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าท่ีเก่ียวกับการก่อสร้างมียอดขายลดลง ส่วนการผลิต

ภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.ของจีนขยายตวัขึน้ 3.8% ต ่ากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 4.6% และลดลงจากท่ีเพิ่มขึน้ 3.9% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่การ

ลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 7 เดือนแรกของปีนีเ้พิ่มขึน้ 5.7% เม่ือเทียบรายปี ต ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 6.2% 

 (-) บิตคอยน์พุ่งทะลุ $25,000 ครัง้แรกในรอบ 2 เดือน ขานรับเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว ราคาบติคอยน์พุ่งขึน้ทะลรุะดบั 25,000 ดอลลาร์เป็นครัง้แรก

นบัตัง้แต่กลางเดือนมิ.ย.ปีนี ้หลังสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อต ่ากว่าคาด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับการเร่งปรับขึ ้นอัตราดอกเบีย้ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ราคาบติคอยน์พุ่งขึน้ 2.2% ในช่วงเช้านี ้แตะที่ระดบั 25,031 ดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 13 มิ.ย. กระทรวงแรงงาน

สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึน้ 8.5% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี โดยต ่ากว่าท่ี

นกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 8.7% หลงัจากพุ่งแตะระดบั 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

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

วนัพฤหสับดีที่ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

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

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

 13.00น. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 15 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.1 11.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB   55 55 

วนัองัคารท่ี 16 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW   -57.0 -51.1 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW   -59.9 -53.8 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   1.65M 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.35M 1.56M 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนก.ค.   80.2% 80.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.3% -0.2% 

วนัพธุท่ี 17 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   9.9% 9.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.1% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.   0.2% 1.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.   1.4% 1.4% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 5.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 18 ส.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes     

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   8.9% 8.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนส.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -6.2 -12.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   265K 262K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือน   4.85M 5.12M 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board   -0.5% -0.8% 

วนัศกุร์ท่ี 19 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.9% 0.6% 

 13.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.   -0.2% -0.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 13 ส.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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