
  

09 สิงหาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคล่ือนไหวไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,782.20-1,793.23 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 13.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
รับปัจจยัหนนุจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ อีกทัง้ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ี 2.763% ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัหนนุ 
หลงันายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวนั เปิดเผยว่าจีนใช้การเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี เป็นข้ออ้างในการซ้อม รบ และรุกล า้
เส้นกึง่กลางช่องแคบไต้หวนับ่อยครัง้ ซึง่ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกได้เหน็ตรงกนัวา่จีนได้รุกรานไต้หวนั เพ่ือสร้าง New Normal ท าให้พืน้ท่ีกนัชนระหวา่งสองดินแดนท่ี
ช่วยรักษาสนัติภาพต้องหดตวัลง ประกอบกบั ยูเครนรายงานว่า กองทพัรัสเซียยิงโจมตีแนวหน้าฝ่ายตนอย่างหนกั ขณะท่ีทัง้สองฝ่ายยงัคงกล่า วโทษกนัถึงการ
โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย ซึง่ก่อให้เกิดความกังวลจากนานาชาตเิก่ียวกบัภยัพิบตัิด้านนิวเคลียร์ท่ีอาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามด้านสมาคมรถยนต์โดยสาร
แห่งประเทศจีน เผยว่าตลาดรถยนต์โดยสารของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ค. เน่ืองจากยอดขายและการผลิตปรับตวัสูงขึน้ ประเด็นดงักล่าวอาจเป็น
ปัจจยักดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย และประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานต่อหน่วย ทัง้นีท้ าก าไร
ระยะสัน้จากการแกว่งตัว โดยเปิดสถานะขาย หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,790-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทยอยปิดสถานะท าก าไร
บางส่วนหากราคาไม่หลดุแนวรับบริเวณ 1,770 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
09-08-2565 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.00 1,792.31 4.31 0.24 

Spot Silver ($) 20.64 20.65 0.01 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 35.62 35.39 -0.23 -0.65 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,050 -50 -0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 96.61 97.53 0.92 0.95 

ดชันดีอลลาร ์ 106.38 106.05 -0.32 -0.30 

เงนิยโูร (€/$) 1.0192 1.0230 0.00 0.37 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,770    1,751   1,736 

        1,795    1,814   1,832 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,790-1,795 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,770 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,814 

 

 

 

 



 

 

 (+) ยูเครนเผยโจมตีที่ม่ันรัสเซีย-สะพานข้ามแม่น า้ส าคัญ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ยูเครนเปิดฉากโจมตีระยะไกล โดยพุ่งเป้าไปยงัฐานท่ีมัน่ของกองทพั

รัสเซียและสะพานข้ามแม่น า้ดนิโปรสองแห่งส าคญัเมื่อคืนท่ีผ่านมา ทัง้นี ้นาตาเลีย ฮูเมนิก โฆษกกองบญัชาการทหารทางตอนใต้ ของยูเครนกล่าวว่า การโจมตี

ดงักล่าวเกิดขึน้ท่ีสะพานเพียงสองแห่ง ซึง่รัสเซียต้องใช้เป็นทางผา่นเข้าไปในพืน้ท่ีทางตอนใต้ของยเูครนท่ีถกูยึดครองบนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้ดนิโปร "ผล (ของการ

โจมตี) คอ่นข้างน่าพอใจ โดยตกใสเ่ป้าหมายท่ีสะพานอนัโตนิฟสกีและสะพานคาคอฟสกี" ฮูเมนิกกลา่ว นอกจากนี ้นายอีวาน เฟโดรอฟ นายกเทศมนตรีของเมืองเม

ลิโตปอล ยงัเผยว่า "การโจมตีด้วยระบบยิงจรวดหลายล ากล้องอตัตาจรสงู (HIMARS) ของยูเครนนัน้ยังท าลายฐานทัพหลายแห่งในเมืองเมลิโตปอลซึ่งรัสเซียยึด

ครอง รวมถึงสงัหารกองก าลงัและอาวธุยทุโธปกรณ์ของรัสเซีย" 

 (+) รัสเซียเตรียมติดตัง้ระบบป้องกันอากาศยานเสริมรอบโรงไฟฟ้าซาปอริซเซีย  ส านกัข่าว RIA ของรัสเซียรายงานโดยอ้างค ากล่าวของกองก าลงัแบง่แยก

ดินแดนของรัสเซียเมื่อวานนี ้(8 ส.ค.) ซึ่งระบวุ่า ระบบป้องกนัอากาศยานจะถูกติดตัง้รอบบริเวณโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ซาปอริซเซีย  (Zaporizhzhia) เพื่อเสริม

ก าลงัให้แขง็แกร่ง หลงัจากพืน้ท่ีดงักลา่วถกูยิงถลม่เมื่อไมก่ี่วนัก่อนหน้านี ้นายเยฟเกนี บาลิตสกี หวัหน้าเขตปกครองแคว้นซาปอริซเซียซึง่ถกูรัสเซียยึดครอง กลา่ววา่ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดงักลา่ว ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ยงัคงท างานตามปกติและสายไฟท่ีเสียหายได้รับการซอ่มแซมเรียบร้อยแล้ว ส านกั

ข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ก่อเหตโุจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซียในช่วงสุดสปัดาห์ท่ี ผ่านมา โดยยูเครนโทษว่า

รัสเซียเป็นผู้สร้างความเสียหาย ขณะท่ีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกลา่วหาวา่กองทพัยเูครนยิงปืนเข้าใสโ่รงไฟฟ้าดงักลา่ว 

 (+) บลูมเบร์ิกชีจ้ีนใช้โอกาสกรณีเพโลซี สร้าง "นิวนอร์มัล" ให้ไต้หวัน ส านกัขา่วบลมูเบิร์กออกบทวิเคราะห์โดยระบวุ่า ในช่วงไมก่ี่วนัมานี ้กองทพัปลดปลอ่ย

ประชาชนจีน (PLA) พยายามสร้างภาวะ "นิวนอร์มลั" (New Normal) ให้แก่ไต้หวนั ภายหลงัจากท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือน

ไต้หวนั ด้วยการจดัซ้อมรบในรูปแบบตา่ง ๆ รวมถึงการรุกล า้เส้นกึ่งกลางของช่องแคบไต้หวนัหลายครัง้และการซ้อมยิงขีปนาวธุขม่ขู ่จนท าให้พืน้ท่ีกนัชนระหวา่งสอง

ดินแดนแห่งนีท่ี้ช่วยรักษาสนัติภาพมาหลายทศวรรษต้องหดตวัลง นายเทย์เลอร์ ฟราเวล ศาสตราจารย์และผู้อ านวยการโครงการศึกษาความมัน่คงข องสถาบนั

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) กล่าวว่า "เราอาจจะได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ท่ีจีนท ามาในสปัดาห์นีเ้กิดขึน้เป็นประจ ามากย่ิงขึน้จนกลายเป็นนิวนอร์มลั ในแง่ท่ีจีนจะเอา

กองทพัมาปรากฏตวัรอบ ๆ ไต้หวนัจนกลายเป็นเร่ืองปกติ" 

 (+) รมว.ต่างประเทศไต้หวันจวกจีนซ้อมรบเพื่อเตรียมรุกรานไต้หวัน นายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวนัเปิดเผยในวนันีว้่า จีนใช้

การเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐเป็นข้ออ้างในการซ้อมรบ เพื่อเตรียมการรุกรานไต้หวนั ทว่าไต้หวนัไม่หวัน่เกรง แม้จีน

เดินหน้าซ้อมรบ พร้อมรุกล า้เส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวนับ่อยครัง้ "จีนใช้การซ้อมรบครัง้นี.้. เพื่อเตรียมรุกรานไต้หวนั" นายอู๋กล่า ว พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลก

ช่วยส่งเสริมการรักษาสนัติภาพและเสถียรภาพบนช่องแคบไต้หวนั ด้านไต้หวนัได้เปิดฉากปฏิบติัการซ้อมยิงปืนใหญ่ด้วยกระสนุจริงเช้าวนันี ้ โดยเป็นการจ าลอง

สถานการณ์เพื่อรับมือกบัการโจมตีจากจีน 

 (-) มูดีส์้-ฟิทช์ชีก้ม. Inflation Reduction Act ช่วยลดเงนิเฟ้อสหรัฐในระยะยาว มดีูส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และฟิทช์ เรทติง้ส์คาดการณ์วา่ ร่างกฎหมายวา่ด้วย

การปรับลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) ท่ีเพิ่งผา่นความเห็นชอบจากวฒิุสภาสหรัฐเมื่อวนัอาทิตย์ท่ีผา่นมา (7 ส.ค.) ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะตอ่สู้กบัภาวะโลกร้อน, 

ปรับลดราคายา และปรับขึน้ภาษีเงินได้นิติบคุคลบางประเภทนัน้ จะท าให้อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐปรับตวัลงในระยะกลางจนถึงระยะยาว และจะช่วยลดการขาดดลุ

ของสหรัฐด้วย นางมาดาวี โบคิล รองประธานอาวโุสของมดีูส์้กลา่วว่า ร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act จะยงัไม่ท าให้อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐลดลงในปีนีแ้ละ

ปีหน้า แตจ่ะมีผลในระยะกลางจนถึงระยะยาว 

 (-) เยอรมนีเส่ียงสูญมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.65 แสนล้านดอลลาร์จากพิษสงคราม สถาบนัวิจยัด้านการจ้างงานของเยอรมนี (IAB) เปิดเผยผลการศกึษา 

ระบุว่า เยอรมนีจะสูญเสียมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2.6 แสนล้านยูโร (2.65 แสนล้านดอลลาร์) ภายในปี 2573 จากผลพวงของสงครามในยูเครนและราคา

พลงังานท่ีอยู่ในระดบัสงู ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานด้วย ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ท่ี  จะลดลง 1.7% ในปีหน้าและตวัเลขการจ้าง

งานจะลดลงประมาณ 240,000 ต าแหน่งในช่วงเวลาเดียวกนั เมื่อเทียบกบัการประมาณการเศรษฐกิจยุโรปในช่วงท่ีสถานการณ์สงบ รายงานระบวุ่า ระดบัการจ้าง

งานมีแนวโน้มเคลื่อนไหวท่ีระดบันีไ้ปจนถึงปี 2569 ซึ่งเป็นช่วงท่ีการใช้มาตรการกระตุ้นต่าง  ๆ จะค่อย ๆ เร่ิมแสดงผลลพัธ์และลดทอนผลกระทบเชิงลบ จนกระทัง่

น าไปสูก่ารจ้างงานเพิ่มขึน้ประมาณ 60,000 ต าแหน่งในปี 2573  

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 8 ส.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -25.2** -26.4 

วนัองัคารท่ี 9 ส.ค. 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   89.9** 89.5 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยไตรมาส 2/2022   -4.6% -7.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยไตรมาส 2/2022   9.4% 12.6% 

วนัพธุท่ี 10 ส.ค. 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.75% 0.50% 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค.   0.9% 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.2% 1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.5% 0.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมิ.ย.   1.9% 1.9% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 ส.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Mountain Day   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% 1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   264K 260K 

วนัศกุร์ท่ี 12 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครัง้แรก GDP เบือ้งต้นไตรมาส 2/2022   -0.2% 0.8% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.1% 0.8% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   52.5 51.5 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 05 ส.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


