
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัลดลงมากถึง 23.27 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงกดดนัหลกัจากการแข็งคา่ของดชันีดอลลาร์จากแรงซือ้ในฐานะสกุล
เงินปลอดภยั ทา่มกลางความวติกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ซึง่มากระตุ้นความกงัวลวา่อุปสงค์ทองค าจากจีนซึง่ถือเป็นผู้บริโภคทองค าท่ีมากท่ีสุด
ในโลกจะชะลอตวัลง หลังจากวานนีจี้นเปิดเผยยอดค้าปลีก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. ออกมาต ่ากว่าคาด ประกอบกับธนาคารกลางจีน 
(PBOC) สร้างความประหลาดใจด้วยการปรับ “ลด” อตัราดอกเบีย้นโยบายเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีและปรับลดอตัราดอกเบีย้ reverse repurchase 
ประเภท 7 วนั ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ออกข้างในกรอบ 1,775.80-1,783.13 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยทองค าฟืน้ตวัขึน้มาได้เล็กน้อย
จากข้อมลูจากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) เผยว่าเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดบัสูงเป็นอุปสรรคอนัดบัหนึ่งส าหรับธุรกิจรายย่อยในสหรัฐในปีนี ้ประกอบ
กบันายลอยด์ ออสติน และนายยาสุคาซุ ฮามาดะ ซึง่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและญ่ีปุ่ น ยืนยนัพนัธสญัญากระชบัความสัมพนัธ์ระดบัทวิภาคีของทัง้สอง
ชาติ พร้อมทัง้ประณามจีนท่ียิงขีปนาวุธทิง้ตวัตกลงสู่น่านน า้ใกล้ญ่ีปุ่ นในช่วงซ้อมรบรอบเกาะไต้หวนั อย่างไรก็ตามทองค ายังถูกกดเอาไว้อยู่จากสัญญา
น า้มนัดิบ WTI ปิดวานนีร่้วงหลุด 90 ดอลลาร์ รับผลกระทบจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ ส าหรับวนันีใ้ห้รอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้
การอนญุาตก่อสร้าง, ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้าน, อตัราการใช้ก าลงัผลิต และการผลิตภาคอตุสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
16-08-2565 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,778.70 1,781.26 2.56 0.14 

Spot Silver ($) 20.24 20.22 -0.02 -0.10 

เงนิบาท (฿/$) 35.51 35.38 -0.14 -0.38 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,000 29,900 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 93.40 94.22 0.82 0.88 

ดชันดีอลลาร ์ 106.49 106.51 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.0161 1.0156 0.00 -0.05 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,771   1,754  1,736 

       1,794   1,807  1,825 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,771-1,754 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,794-1,807 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากผ่าน $1,754 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ธุรกิจรายย่อยของสหรัฐชีเ้งินเฟ้อเป็นอุปสรรคส าคัญที่ สุดในปีนี ้ หนงัสือพิมพ์เดอะการ์เดียนรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสหพันธ์ธุรกิจอิสระ
แห่งชาติสหรัฐ (NFIB) ว่า เงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดบัสูงได้กลายมาเป็นอุปสรรคส าคญัอนัดบัหนึ่งส าหรับธุรกิจรายย่อยในสหรัฐในปีนี ้รายงานระบุว่า ธุรกิจราย
ย่อยมากถึง 91% ระบุว่า "เงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึน้นัน้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัส าคญั หรือปานกลาง" ขณะท่ีธุรกิจรายย่อยเกือบ 70% ได้ปรับขึน้ราคา
สินค้าเน่ืองจากผกระทบของเงินเฟ้อ ขณะที่ผลส ารวจท่ีจดัท าโดยโกลด์แมน แซคส์ระบวุา่ ธุรกิจรายย่อย 65% จ าเป็นต้องปรับขึน้ราคาสินค้าในปีนี ้เน่ืองจาก
ต้นทนุการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี ้ผลส ารวจของโกลด์แมนแซคส์แสดงให้เห็นว่า เกือบ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า เศรษฐกิจสหรัฐย ่าแย่ลง
ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 (+) สงครามรัสเซีย-ยูเครนอาจท าประชาชนกว่า 20 ล้านคนเผชิญภาวะยากจนรุนแรง รายงาน "เป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืนประจ าปี 2565" จาก
สหประชาชาติ (UN) ระบุวา่ ตอนนีต้วัเลขผู้ มีรายได้ต ่ากว่า 1.90 ดอลลาร์ตอ่วนัทัว่โลกในปี 2565 อยู่ท่ีประมาณ 656.7 ล้านคน แต่ราคาอาหารท่ีพุ่งสูงและ
ผลกระทบเป็นวงกว้างที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน อาจผลกัดนัตวัเลขดงักล่าวพุ่งสงูถึง 676.5 ล้านคน รายงานระบุว่า แม้ว่าตวัเลขคาดการณ์ดงักล่าว
ยังคงต ่ากว่า 684.2 ล้านคนในปี 2564 แต่การท่ีรัสเซียรุกรานยูเครนในครัง้นีส้่งผลให้โลกห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายในการยุติความยากจนรุนแรง
ภายในปี 2573 ซึ่งเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของ UN นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า สงครามท่ี
เกิดขึน้ในยูเครนเป็นเหตุให้ราคาอาหาร พลังงาน และปุ๋ ย พุ่งสูงขึน้อย่างมาก ขณะเดียวกนั ยงัท าให้ห่วงโซ่อุปทานและการค้าโลกต้องหยุดชะงกั รวมทัง้
ส่งผลกระทบตอ่ตลาดการเงิน 

 (+) รมว.กลาโหมสหรัฐ-ญ่ีปุ่นประณามจีนยิงขีปนาวุธตกใกล้ญ่ีปุ่น ทางการสหรัฐและญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและ
นายยาสคุาซุ ฮามาดะ รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของญ่ีปุ่ นยืนยนัพนัธสญัญาในการกระชบัความสมัพนัธ์ระดบัทวภิาคีของทัง้สองชาติ พร้อมทัง้ประณามจีน
จากกรณีท่ีจีนยิงขีปนาวธุทิง้ตวัตกลงสู่น่านน า้ใกล้ญ่ีปุ่ น ในช่วงซ้อมรบรอบเกาะไต้หวนัเม่ือไม่นานมานี ้กระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า นายฮามาดะและ
นายออสตินต าหนิจีนอย่างรุนแรงต่อกรณีท่ีจีนยิงขีปนาวธุขณะซ้อมครัง้ใหญ่ใกล้เกาะไต้หวนั ซึง่ท าให้ขีปนาวุธบางลูกตกลงในเขตเศรษฐกิจจ า เพาะของ
ญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้นายฮามาดะและนายออสตินตกลงท่ีจะหาทางประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและ "ปลอดภัยจากการโจมตี"  ซึง่รวมถึงการประสานงานใน
ระดบัรัฐมนตรี เพ่ือให้ทัง้สองประเทศสามารถรับมือกบัทกุสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในภมูิภาค 

 (-) น า้มัน WTI ปิดร่วง $2.68 วิตกศก.จีนชะลอตัว-ดอลล์แข็งฉุดตลาด สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดบั 90 
ดอลลาร์ในวนัจันทร์ (15 ส.ค.) โดยได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และข้อมลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของจีน นอกจากนี ้ราคาน า้มันยังถูกกดดนั
จากแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ซึง่อาจปทูางให้อิหร่านกลบัมาส่งออกน า้มนัในตลาด ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ  WTI ส่งมอบ
เดือนก.ย. ร่วงลง 2.68 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดท่ี 89.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสุดนับตัง้แต่วันท่ี 5 ส.ค. ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ 
(BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 3.05 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดท่ี 95.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 5 ส.ค. สญัญาน า้มนัดบิถูก
กดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ โดยดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน พุ่ง
ขึน้ 0.87% แตะที่ 106.5450 เม่ือคืนนี ้

 (-) แบงก์ชาติจีนเล็งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม  หลังท าเซอร์ไพรส์หั่นดอกเบีย้ หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลนิวส์ซึ่งเป็นส่ือในความดูแลของ
ธนาคารกลางจีน (PBOC) รายงานในวนันีว้า่ จีนจ าเป็นต้องประกาศใช้มาตรการมากขึน้เพ่ือกระตุ้นการขยายตวัของเศรษฐกิจ เน่ืองจากการฟื้นตวัในขณะนี ้
ยงัไม่แข็งแกร่งพอ และแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจเร่ิมส่งสญัญาณถงึการชะลอตวั รายงานดงักล่าวระบุว่า จีนควรออกนโยบายใหม่ ๆ ท่ีมุ่งเ น้นการเติบโต
ของเศรษฐกิจในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือผลักดนัให้เศรษฐกิจขยายตวัในกรอบท่ีสมเหตุสมผล นอกจากนี ้จีนควรมุ่งเน้นก ารเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ 
และรักษาระดบัการจ้างงานและเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพ นอกเหนือจากนโยบายการเงินแล้ว จีนควรใช้นโยบายกระตุ้นด้านการคลงัเพิ่มอีก เพ่ือสนบัสนนุการ
ฟืน้ตวัของอปุสงค์ภายในประเทศ ขณะเดียวกนัการใช้นโยบายสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมและตลาดอสงัหาริมทรัพย์ก็เป็นสิ่งส าคญัในการผลกัดนัการฟืน้ตวั
ในด้านการผลิตและการอปุโภคบริโภค ทัง้นี ้หนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียลนิวส์คาดการณ์วา่ ธนาคารต่าง ๆ ของจีนอาจจะปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้าชัน้ดี 
(LPR) ในเดือนนี ้หลงัจาก PBOC ได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเม่ือวานนี ้(15 ส.ค.) 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 

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. 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. 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 15 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)  -31.3** 11.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB 
 

49** 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. องัก ษ 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 

วนัพ หสับดีท่ี 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 ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.   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. องัก ษ 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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