
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัลดลง 3.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจากดชันีดอลลาร์ท่ีแข็งค่าทดสอบระดบัสูงสดุในรอบเกือบ 3 สปัดาห์
บริเวณ 106.94 ซึง่ส่วนหนึง่มาจากการอ่อนคา่ของสกลุเงินยูโร หลงัจากศนูย์วจิยัเศรษฐกิจยโุรป (ZEW) เผยดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลง
สู่ระดบั -55.3 ในเดือนส.ค. และต ่ากว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั -53.8 ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าเปิดปรับตวัลดลงมาก่อนท่ีจะแกวง่ตวั sideway 
up จนขึน้มาในแดนบวกได้ โดยราคาแกว่งตัวอยู่ภายในกรอบ 1,772.90-1,779.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนมาจากในการประชุมความมั่นคง
ระหว่างประเทศท่ีกรุงมอสโก ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้กล่าวว่าชาติตะวนัตกพยายามท่ีสร้างระบบท่ีมีลักษณะคล้ายนาโตในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก อีกทัง้ระบวุ่าการเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี เป็นการยัว่ยุท่ีวางแผนมาอย่างรอบคอบ ซึง่ท่ามกลางความตงึเครียดนีล้่าสดุสหรัฐ
ได้ทดสอบปล่อยขีปนาวธุข้ามทวีป (ICBM) เพ่ือแสดงถงึความพร้อมของกองก าลงันิวเคลียร์ของสหรัฐ อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัจากท่ี ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน ผู้น าสหรัฐ ได้ลงนามบงัคบัใช้กฎหมายการปรับลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) มลูค่า 4 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่กฎหมายดงักล่าวจะช่วยลดคา่ครอง
ชีพให้กบัชาวอเมริกนั และช่วยให้สามารถรับมือกบัวกิฤตโลกร้อน, ลดการขาดดลุ  ส าหรับคืนนีใ้ห้รอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ยอดค้าปลีก 
และสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ รวมถงึจบัตาการเปิดเผย FOMC Meeting Minutes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
17-08-2565 12:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,774.80 1,778.67 3.87 0.22 

Spot Silver ($) 20.18 20.19 0.01 0.05 

เงนิบาท (฿/$) 35.39 35.39 -0.01 -0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,850 29,850 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 92.52 93.00 0.48 0.52 

ดชันดีอลลาร ์ 106.48 106.37 -0.11 -0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.0168 1.0181 0.00 0.13 

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 $1,783-1,794 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากผ่าน $1,754 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ผู้น ารัสเซียจวกตะวันตกหวังสร้างนาโตในเอเชียแปซิฟิก ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน แห่งรัสเซียระบุในวานนี ้(16 ส.ค.) ว่า เหล่าชาติตะวนัตก

พยายามท่ีจะขยายระบบท่ีมีลกัษณะเหมือนองค์การสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก ในการกล่าวเปิดการประชุมความมัน่คง

ระหวา่งประเทศท่ีกรุงมอสโก ปธน.ปตูนิกล่าวว่า สหรัฐก าลงัพยายามท าให้ความขดัแย้งในยเูครนนัน้ยืดเยือ้ออกไป ทัง้ยงัระบุวา่ การเดนิทางเยือนไต้หวนัของ

นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเม่ือต้นเดือนนีเ้ป็นการ "ยัว่ยท่ีุผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดรอบคอบ" สถานการณ์ตงึเครียดในภูมิภาค

เอเชียแปซฟิิกทวีความร้อนแรงขึน้ หลงัจีนเปิดปฏิบตักิารซ้อมใกล้เกาะไต้หวนั เพ่ือตอบโต้กรณีท่ีนางเพโลซีและคณะผู้แทนสหรัฐเดนิทางเยือนกรุงไทเป 

 (+) สหรัฐเร่ิมทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป หลังถูกเล่ือนจากสถานการณ์ไต้หวัน กองทพัสหรัฐเปิดเผยเม่ือวนัองัคาร (16 ส.ค.) วา่ สหรัฐได้ทดสอบปล่อย

ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) เพ่ือแสดงถึงความพร้อมของกองก าลังนิวเคลียร์ของสหรัฐ โดยการทดสอบดังกล่าวเร่ิมขึน้หลังจากท่ีถูกเล่ือนเม่ือต้นเดือนนี ้

ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวนัท่ีทวีความร้อนแรงขึน้ ทัง้นี ้กองทพัอากาศสหรัฐระบุว่า ได้ท าการทดสอบท่ีฐานทพัอวกาศแวน

เดนเบร์ิกในแคลิฟอร์เนียเม่ือวนัองัคารเวลา 00:49 น.ตามเวลาท้องถิ่น และทางกองทพัระบวุา่ ขีปนาวธุ ICBM เดินทางออกไปประมาณ 6,800 กิโลเมตรไปยงั

หมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิก กองทพัอากาศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่า การทดสอบขีปนาวธุมินิทแมน ทรี (Minuteman 3) ในครัง้นี ้เป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรมท่ีจดัขึน้เป็นประจ าตามก าหนดการณ์ เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าการยบัยัง้นิวเคลียร์ของสหรัฐมีความปลอดภัย มัน่คง เช่ือถือได้ และมีประสิทธิภาพใน

การยบัยัง้ภยัคกุคามในศตวรรษท่ี 21 และสร้างความมัน่ใจให้กบัชาตพินัธมิตร 

 (-) ไบเดนลงนามกฎหมายลดเงินเฟ้อ -สู้โลกร้อน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ น าสหรัฐได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายการปรับลดเงินเฟ้อ ( Inflation 

Reduction Act) ซึ่งดดัแปลงมาจากร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีมีช่ือว่า "Build Back Better" ท่ีปธน.ไบเดนและพรรคเดโมแครตได้ริเร่ิมขึน้ในปีท่ีแล้ว 

กฎหมาย Inflation Reduction Act ครอบคลุมถึงการลงทุนมูลค่า 4 แสนล้านดอลลาร์เพ่ือต่อสู้ กับปัญหาโลกร้อน , มาตรการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ประชาชน

สามารถซือ้ยาตามใบสัง่แพทย์ได้ในราคาท่ีถูกลง และการจดัเก็บภาษีขัน้ต ่าในอตัรา 15% จากบริษัทส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้มากกว่า 1 พนัล้านดอลลาร์ต่อปี ซึง่

กฎหมายฉบบันีจ้ะช่วยสร้างรายได้ให้กบัรัฐบาลสหรัฐเกือบ 3 แสนล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 10 ปี ปธน.ไบเดนแถลงท่ีท าเนียบขาวว่า "น่ีเป็นกฎหมาย

ครัง้ประวตัิศาสตร์ท่ีจะช่วยลดค่าครองชีพให้กบัครอบครัวชาวอเมริกัน อีกทัง้จะช่วยให้สหรัฐสามารถรับมือกบัวิกฤตโลกร้อน , ลดการขาดดุล และท้ายท่ีสุด

แล้วจะผลกัดนัให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องจ่ายภาษีอย่างยตุธิรรม" 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ตามทศิทางตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้โดยได้รับแรงหนนุจากการรายงานผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของวอลมาร์ท บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ เช่นเดียวกบัโฮม ดีโปท์  ซึง่เป็นบริษัท

จ าหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐ พร้อมแรงหนนุจากการท่ีนกัลงทนุมีมมุมองเชิงบวกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะบรรลุเป้าหมายการ

ควบคมุเงินเฟ้อ หลงัจากท่ีเฟดด าเนินนโยบายคมุเข้มด้านการเงินและปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสุดใ นรอบหลายสิบปี ทัง้นี ้

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นพุ่งน าตลาดเอเชียในวนันี ้โดยปรับตวัขึน้ทะลรุะดบั 29,000 จดุได้เป็นครัง้แรกในรอบราว 7 เดือน หลงัจากเปิดตลาดเพียง 15 นาที 

 (-) "หล่ี เค่อเฉียง" นายกฯจีนประกาศเตรียมออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเตมิ  นายกรัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉียงของจีนแถลงเม่ือวันองัคาร (16 ส.ค.) 

วา่ จีนจะเพิ่มการสนบัสนนุนโยบายเศรษฐกิจมหภาค หลงัข้อมลูแสดงให้เหน็วา่ การขยายตวัทางเศรษฐกิจชะลอตวัเกินคาดในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา "เศรษฐกิจ

จีนฟืน้ตวัอย่างตอ่เน่ืองในเดือนก.ค. แตเ่กิดความผนัผวนเล็กน้อย" นายกฯหล่ีกล่าวระหว่างการประชุมผ่านทางวดิี โอกบัเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุสจาก 6 มณฑล

ส าคญัของประเทศได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง เหอนาน และเสฉวน "จีนต้องเร่งเสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งเพ่ือสนบัสนุนการฟืน้ตวัทาง

เศรษฐกิจ" นายกฯ หล่ีระบุวา่ ทางการจีนจะใช้มาตรการเชิงนโยบายท่ีเผยแพร่ในเดือนพ.ค.ด้วยความละเอียดรอบคอบ และจะเพิ่มความเอาจริงเอาจงัในการ

ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพ่ือรักษากิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ในกรอบท่ีเหมาะสม  

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ 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 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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   -54.9** -51.1 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW   -55.3** -53.8 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   1.67M** 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.45M** 1.56M 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนก.ค.   80.3%** 80.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.6%** -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 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. 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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