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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคล่ือนไหวไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,787.10-1,795.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 5.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
รับปัจจยัหนนุจากนกัลงทนุคาดการณ์วา่ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. ท่ีก าลงัจะเปิดเผยคืนนีเ้วลา 19.30 น. จะเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีชะลอตวัลง กดดนัให้เกิด
แรงขายท าก าไรในดัชนีดอลลาร์จนเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค าเพิ่มเติม ส่วนในวนันีมี้ ปัจจัยหนุนจากเรือรบของจีนหลายล ายังคงประจ าการอยู่นอกชายฝ่ัง
ตะวนัออกและตะวนัตกของไต้หวนั และได้ขยายระยะเวลาการซ้อมรบครัง้ใหญ่รอบเกาะไต้หวนัออกไปอีก รวมถึงจีนกล่าวหาว่าพรรครัฐบาลไต้หวนัท า ลาย
โอกาสในการรวมชาติอย่างสนัติ อย่างไรก็ตามส านกังานสถิติเยอรมนี เผยวา่อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีในเดือนก.ค.ปรับตวัลง ซึง่สอดคล้องกบัตวัเลขประมาณ
การครัง้แรก นอกจากนี ้ณ เวลา 15.53 น. สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ปรับตวัลดลง 0.31% เน่ืองจากอิหร่านและชาติมหาอ านาจใกล้บรรลุข้อตกลง
นิวเคลียร์ ซึง่จะเปิดทางให้อิหร่านกลบัมาส่งออกน า้มนัได้อีกครัง้ ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยักดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะ
ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. รวมไปถงึตวัเลขสตอ็กสินค้า และยอดค้าส่งเดือนมิ.ย. ทัง้นีร้อจงัหวะที่ราคาขยบัขึน้เส่ียงเปิดสถานะขายท าก าไรหากไม่ผ่าน
แนวต้านโซน 1,803-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปิดสถานะขายท าก าไรในโซนแนวรับบริเวณ 1,782-1,778 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบ
ครอบ เพ่ือป้องกนัความผวัผวนจาก การเปิดเผยตวัเลข CPI สหรัฐ 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
10-08-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.20 1,794.45 1.25 0.07 

Spot Silver ($) 20.49 20.50 0.01 0.05 

เงนิบาท (฿/$) 35.37 35.55 0.18 0.51 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,050 30,200 150 0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 96.46 95.20 -1.26 -1.31 

ดชันดีอลลาร ์ 106.30 106.16 -0.14 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.0212 1.0225 0.00 0.13 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,778    1,764   1,736 

        1,803    1,821   1,840 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,803-1,821 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,782-1,778 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,821 

 

 

 

 



 

 

 (+) จีนโทษผู้น าไต้หวันตัวการเพิ่มความเส่ียงก่อสงคราม หลังต้อนรับเพโลซี จีนกล่าวหาว่า พรรครัฐบาลไต้หวนัท าลายโอกาสในการรวมชาติอย่าง

สนัติ โดยทางการจีนพยายามรักษาแรงกดดนัต่อไต้หวนัหลงัจากท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนัเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว 

ส านกังานกิจการไต้หวนัในจีนระบุว่า พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ท่ีน าโดยประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวนั ต้องเปล่ียนแนวทางเพ่ือลดความตงึ

เครียด "พฤติกรรมแสวงหาเอกราชของพรรค DPP น าไปสู่ความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวนั เป็นภยัต่อสันติภาพ และเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวนั บ่อน

ท าลายโอกาสในการรวมชาตอิย่างสนัต ิและเป็นอปุสรรคตอ่การรวมชาตอิย่างสนัต"ิ 

 (+) จีนส่ังขยายเวลาซ้อมรบรอบไต้หวัน จีนได้ขยายระยะเวลาการซ้อมรบครัง้ใหญ่รอบเกาะไต้หวนัจากก าหนดเดิม 4 วนัออกไปอีก หลงัไม่พอใจการเยือน

ไต้หวนัของนางเพโลซี โดยการฝึกซ้อมเม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมา รวมถงึการยิงขีปนาวธุข้ามกรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั และจ าลองสถานการณ์โจมตีทางทะเล

และทางอากาศในน่านฟ้าและทะเลรอบเกาะไต้หวนั สถานีวิทยุโทรทศัน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) ได้เผยแพร่วิดีโอการซ้อมรบซึง่แสดงให้เห็น ภาพฝูง

เคร่ืองบินขบัไล่ของจีนท่ีก าลงับินวนอยู่ในอากาศ และการเติมเชือ้เพลิงเคร่ืองบินกลางอากาศ รวมถึงกองเรือรบของจีนในน่านน า้รอบเกาะไ ต้หวนั ส านกัข่าว

รอยเตอร์รายงานการเปิดเผยของแหล่งข่าววา่ ในช่วงเช้าวนันี ้(10 ส.ค.) เรือของกองทพัเรือจีนและกองทพัเรือไต้หวนัประมาณ 20 ล ายงัคงประจ าการอยู่ใกล้

กบัเส้นกึง่กลางของช่องแคบไต้หวนั ซึง่เป็นเส้นท่ีแบง่แยกระหวา่งสองฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการ 

 (+) สหรัฐเตรียมอัดฉีดเงนิช่วยเหลือ 89 ล้านดอลล์ เคลียร์ทุ่นระเบิดในยูเครน กระทรวงตา่งประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐเตรียมมอบเงิน 89 

ล้านดอลลาร์เพ่ือช่วยเหลือยูเครนในการเคลียร์ทุ่นระเบิดและระเบิดตกค้างซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ นับตัง้แต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเคร นในวนัท่ี 24 ก.พ. 

เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยโดยไม่ระบุนามว่า เงินทนุดงักล่าวจะมอบให้แก่หน่วยงานและองค์กรนอกภาครัฐเพ่ือสนบัสนนุการสร้างทีม

ก าจดัทุน่ระเบดิ 100 ทีม เพ่ือเสริมการท างานของฝ่ายยเูครน 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงตามวอลล์สตรีท นลท.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดในแดนลบ โดยเคล่ือนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์ก

เม่ือคืนนี ้เน่ืองจากนกัลงทนุระมดัระวงัการลงทนุขณะรอคอยข้อมลูเงินเฟ้อส าคญัของสหรัฐ เพ่ือจบัทิศทางการคมุเข้มนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,230.02 จุด ลดลง 17.41 จุด หรือ -0.54% ดชันีฮัง่เส็งปิดตลาดท่ีระดบั 19,610.84 จดุ ลดลง 392.60 จุด 

หรือ -1.96% ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดับ 27,819.33 จุด ลดลง 180.63 จุด หรือ -0.65% และดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้ นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวันนีท่ี้ 

2,480.88 จดุ ลดลง 22.58 จดุ หรือ -0.9%  

 (-) อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีชะลอขยายตัวแตะ 7.5% ในเดือนก.ค. ส านกังานสถิติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยในวนันีว้่า อตัราเงินเฟ้อของเยอรมนีใน

เดือนก.ค.ปรับตวัลง ซึง่สอดคล้องกับตวัเลขประมาณการครัง้แรก เน่ืองจากการแทรกแซงชั่วคราวของรัฐบาลช่วยดงึอัตราเงินเฟ้อโดยรวมลดลง Destatis 

เปิดเผยข้อมลูขัน้สดุท้ายระบุวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตวัขึน้ 7.5% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี ซึง่สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของนกัเศรษฐศาสตร์

ในผลส ารวจของวอลล์สตรีทเจอร์นัล แต่ชะลอลงเม่ือเทียบกบัดชันี CPI เดือนมิ.ย.ซึ่งปรับตวัขึน้ 7.6% ส่วนเม่ือเทียบรายเดือน ดชันี CPI เพิ่มขึน้ 0.9% ใน

เดือนก.ค.ตามมาตรฐานของเยอรมนี และเพิ่มขึน้ 0.8% ตามมาตรฐานของ EU ซึง่ต่างก็สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีได้รับการส ารวจ

โดยวอลล์สตรีทเจอร์นลั  

 (-) อังกฤษเผยผู้บริโภคค้างหนีค่้าพลังงานมากเป็นประวัติการณ์ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลส ารวจว่า หนีส้ินด้านพลังงานของผู้บ ริโภคใน

องักฤษแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์แล้ว โดยหกล้านครัวเรือนในประเทศเป็นหนีโ้ดยเฉล่ียอยู่ท่ี 206 ปอนด์ (249 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อน ท่ีค่าใช้จ่ายด้าน

พลงังานจะพุ่งขึน้ในเดือนต.ค. และพุ่งขึน้อีกครัง้ในเดือนม.ค. ทัง้นี ้ชาวองักฤษน่าจะต้องเสียคา่พลงังานแพงขึน้ 82% ในเดือนต.ค. โดยองค์กรตา่ง ๆ เตือนว่า 

ประชาชนหลายล้านอาจต้องตกอยู่ในสถานะยากจน หากรัฐบาลไม่จดัสรรงบช่วยเหลือหลายพนัล้านปอนด์เพ่ือบรรเทาผลกระทบดงักล่าว รายงานระบวุ่า ค่า

พลงังานเพิ่มขึน้ 54% ในเดือนเม.ย. ขณะท่ีเวบ็ไซต์ Uswitch กล่าววา่ หนีส้ินด้านพลงังานแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ไปแล้ว โดยคิดเป็นมลูค่าหนี ้1.3 

พนัล้านปอนด์ ซึง่สงูกวา่ในเดือนก.ย. เม่ือปีท่ีแล้วเกือบสามเทา่ ขณะที่เกือบหนึง่ในส่ีของครัวเรือนเป็นหนี ้206 ปอนด์ เพิ่มขึน้ 10% ในระยะเวลาเพียงส่ีเดือน 

 

 

 

 

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   10.8%** 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 

 
 

 

 

 


