
 

 

 

 

   

สรุป  หลังจากราคาทองค าเม่ือคืนนีล้ดลง 14.20 ดอลลาร์ต่อรับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทัว่โลกท่ีพุ่งสูงขึน้ ท่ามกลางความวิตก
เก่ียวกบัเงินเฟ้อหลงัจากอตัราเงินเฟ้อในองักฤษพุ่งขึน้สู่ตวัเลข 2 หลกัท่ี 10.1% ในเดือนก.ค. ซึง่สูงท่ีสุดนบัตัง้แต่ก.พ. ปี 1982 ประกอบกบัดชันีดอลลาร์แข็ง
ค่าขึน้ จากการอ่อนค่าของเงินปอนด์จากความกังวลภาวะถดถอย (Recession) ในอังกฤษ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัว sideway ออกข้างใน
กรอบ 1,760.60-1,767.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยช่วงเปิดตลาดทองค าได้แกว่งงตัวขึน้มาก่อน รับแรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างประเทศ หลัง
กระทรวงกลาโหมจีนเผยว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) จะเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจซ้อมรบกับกองทพัรัสเซีย ด้านนายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐเผยว่าสหรัฐไม่มีความกังวลต่อการจดัซ้อมรบร่วม ของรัสเซีย จีน อินเดีย และประเทศอ่ืนๆ และจะไม่กระทบต่อจุดยืนของสหรัฐ อย่างไรก็
ตามทองค าได้ปรับตวัลดลงมาหลงัยงัมีแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของสกลเุงินดอลลาร์อยู่ โดยเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเยน ดอลลาร์แข็งคา่แตะกรอบบน 134 เยน 
หลงั FED Minutes รายงานการประชมุ เผยวา่กรรมการเฟดมุ่งมัน่ท่ีจะเดนิหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือฉดุเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดบัท่ีสามารถควบคมุได้ ซึง่จะ
ท าให้ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ระหว่างสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นกว้างขึน้อีก ส าหรับวนันีใ้ห้รอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้จ านวนผู้ขอ รับสวสัดิการวา่งงาน, 
ยอดขายบ้านมือสอง และดชันีชีน้ าเศรษฐกิจจาก CB รวมไปถงึผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเฟดฟิลาเดลเฟีย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
18-08-2565 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,760.60 1,764.00 3.40 0.19 

Spot Silver ($) 19.77 19.69 -0.08 -0.40 

เงนิบาท (฿/$) 35.47 35.58 0.11 0.30 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,850 29,750 -100 -0.34 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 92.83 93.74 0.91 0.98 

ดชันดีอลลาร ์ 106.67 106.75 0.08 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.0176 1.0167 0.00 -0.09 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,754   1,736  1,717 

       1,782   1,803  1,818 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,759-1,754 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,782-1,803 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,754 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) จีนประกาศส่งทหารร่วมซ้อมรบในรัสเซีย ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาค กระทรวงกลาโหมจีนประกาศเม่ือวนัพุธ (17 ส.ค.) ว่า กองทพั
ปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) จะเข้าร่วมปฏิบตัิภารกิจซ้อมรบกบักองทพัรัสเซียในตะวนัออกไกลของรัสเซีย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาค 
หลังนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐและคณะผู้ แทนสภาคองเกรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนั "ตามแผนความร่วมมือประจ าปีระหว่าง
กองทัพสองประเทศ และข้อตกลงของทัง้สองฝ่าย PLA จะระดมทหารไปยังรัสเซียเร็ว ๆ นี ้เพ่ือร่วมปฏิบัติการซ้อมรบวอสตอค (Vostok) 2565" 
กระทรวงกลาโหมจีนระบุในแถลงการณ์ ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ปฏิบตัิการซ้อมรบวอสตอคถือเป็นโอกาสท่ีจีนและรัสเซียจะได้ร่วมมือทางทหาร 
หลังจากท่ีรัสเซียส่งก าลงัทหารรุกรานยูเครน และมีความเป็นไปได้ท่ีจีนจะใช้ก าลงัทางทหารกบัไต้หวนั อนึ่ง จีนเป็นผู้ ซือ้อาวธุยุทโธป กรณ์รายส าคญัของ
รัสเซียนบัตัง้แตย่คุ 1990 โดยค าสัง่ซือ้จากจีนคดิเป็นสดัส่วน 25% - 50% ของยอดขายอาวธุให้กบัตา่งชาตขิองรัสเซีย 

 (+) สหรัฐไม่หวั่นรัสเซีย-จีนชวนหลายประเทศร่วมซ้อมรบ ล่ันไม่กระทบจุดยืนสหรัฐ นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า 
สหรัฐไม่มีความกงัวลต่อกรณีท่ีรัสเซีย จีน อินเดีย และประเทศอ่ืน ๆ จดัการซ้อมรบทางทหารตามแผนท่ีวางไว้ และเช่ือว่าการซ้อมรบดงักล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการโดดเดี่ยวรัสเซียเพ่ือตอบโต้กรณีการใช้ก าลงัทหารรุกรานยูเครน ทัง้นี ้นายไพรซ์แถลงต่อส่ือมวลชนว่า  "น่ีเป็นการ
ร่วมซ้อมรบท่ีเก่ียวข้องกบัหลายประเทศ ไม่เพียงแค่รัสเซียและจีนเท่านัน้ แตเ่รามองว่าประเทศท่ีเข้าร่วมในการซ้อมรบครัง้นีเ้กือบทัง้หมดเป็นประเทศท่ีร่วม
ฝึกซ้อมและแลกเปล่ียนทางการทหารกับสหรัฐเป็นประจ าด้วยเช่นกัน และเราจะไม่ตีความการซ้อมรบดังกล่าวว่ามีผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐ" 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัสเซียและจีนท่ีก าลงัก่อตวัขึน้ ยงัคงสร้างความกงัวลใจตอ่สหรัฐ เน่ืองจากวสิยัทศัน์ท่ีทัง้สองประเทศฝักใฝ่นัน้ขดัแย้งกบัระบบเสรีนิยม 
อย่างไรก็ดี นายไพรซ์กล่าววา่ สหรัฐยงัไม่พบว่าจีนย่ืนมือช่วยเหลือรัสเซียในการหลีกเล่ียงมาตรการคว ่าบาตรจากชาติตะวนัตกอย่างโจ่งแจ้งหรือส่งมอบยโุธ
ปกรณ์ทางการทหารแก่รัสเซียในการท าศกึกบัยเูครน 

 (+) สหรัฐ-ไต้หวันเร่ิมเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการ ส่งสัญญาณหนุนไต้หวันเพิ่ม  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สหรัฐและไต้หวนัตกลงเร่ิมการ
เจรจาการค้าภายใต้แผนริเร่ิมใหม่ในวนัพธุ (17 ส.ค.) โดยระบุวา่ทัง้สองฝ่ายต้องการบรรลขุ้อตกลงโดยได้ "ผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความหมาย" อนัเป็นอีก
หนึ่งสญัญาณบ่งชีว้่าสหรัฐเพิ่มการสนบัสนนุไต้หวนั ก่อนหน้านี ้ทัง้สองฝ่ายเปิดเผยแผนการริเร่ิมด้านการค้าในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างสหรัฐ-ไต้หวนั ไปเม่ือ
เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เพียงไม่ก่ีวนัหลงัจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไม่รวมไต้หวนัในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก หรือ IPEF 
ซึง่เป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการตอบโต้กบัการบีบบงัคบัทางเศรษฐกิจและทางทหารท่ีเพิ่มขึน้ของจีน นางซาร่าห์ เบียนคิ ร องผู้ แทน
การค้าของสหรัฐแถลงว่า "เราวางแผนท่ีจะด าเนินการตามก าหนดการเพ่ือให้บรรลุพันธสัญญาท่ีมีมาตรฐานในระดบัสูงและผลลัพธ์ท่ีมีความหมาย โดย
ครอบคลมุการค้าใน 11 ด้านในอาณตักิารเจรจา ซึง่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 ให้มีความยตุธิรรมยิ่งขึน้ เจริญรุ่งเรืองและยืดหยุ่นมากขึน้" 

 (+) น า้มัน WTI ปิดบวก $1.58 ขานรับสต็อกน า้มันดบิลดมากกว่าคาด สญัญาน า้มนัดบิเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวนัพธุ (17 ส.ค.) 
หลงัจากส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สตอ็กน า้มนัดบิสหรัฐลดลง 7.1 ล้านบาร์เรลในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่มากกว่า
ท่ีนกัวเิคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 1.7 ล้านบาร์เรล ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 1.58 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดท่ี 88.11 ดอลลาร์/
บาร์เรล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึน้ 1.31 ดอลลาร์ หรือ 1.42% ปิดท่ี 93.65 ดอลลาร์/บาร์เรล อย่างไรก็ตามนกัลงทนุ
ยงัคงจบัตาการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหวา่งอิหร่านและชาตติะวนัตก 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลังเฟดส่งสัญญาณปรับขึน้ดอกเบีย้อีก สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่แตะกรอบบน 134 เยน หลงัรายงานการประชุม
ประจ าวนัท่ี 26-27 ก.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่ากรรมการเฟดมุ่งมัน่ท่ีจะเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือฉุดเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดบัท่ี
สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะท าให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ระหว่างสหรัฐกับญ่ีปุ่ นกว้างขึน้อีก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้า มเวลาโตเกียว 
ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 134.87-134.88 เยน เทียบกบั 135.05-135.15 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 134.79-134.81 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของ
เม่ือวานนี ้ส่วนยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.0178-1.0182 ดอลลาร์ และ 137.27-137.33 เยน เทียบกับ 1.0172-1.0182 ดอลลาร์ และ 137.41-137.51 เยนท่ีตลาด
นิวยอร์ก และ 1.0166-1.0167 และ 137.03-137.07 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือช่วงบา่ยวานนี ้  

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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 

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 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   -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.   10.1%** 9.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.   0.0%** 1.0% 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -7.1M** 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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