
  

11 สิงหาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัมีการย่อตวัลงมาอยู่ในกรอบ 1,783.20-1,792.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีไ้ด้ปิดปรับตวัลดลงเล็กน้อย 1.90 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ หลงัดชันีดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ฟืน้ตวัลดช่วงติดลบ ขานรับถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าท่ีเฟด อาทิ นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดชิคา
โกท่ีระบุวา่เงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสงูอย่างยอมรับไม่ได้ พร้อมคาดการณ์วา่ดอกเบีย้จะแตะระดับสงูสดุท่ี 4% ในปีหน้า ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากเจ้าหน้าท่ี
ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ จ าเป็นต้องทบทวนแผนการจัดเก็บภาษี หลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวนั อีกทัง้ 
กระทรวงการต่างประเทศไต้หวนัเผยว่า ไต้หวนัปฏิเสธหลกัการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ท่ีรัฐบาลจีนเผยแพร่ในสมดุปกขาวในสัปดาห์นี ้โดยนางโจแอนน์ โอ 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวนัแถลงว่า มีเพียงชาวไต้หวนัเทา่นัน้ท่ีสามารถตดัสินอนาคตตวัเองได้ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก หลงันกั
ลงทนุมีความหวงัว่าเฟดจะไม่เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยักดดนัทองค าได้ คืนนีแ้นะน าให้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันี
ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. และจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ ทัง้นีใ้ห้เก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั หากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านโซน 
1,795-1,814 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ทยอยขายท าก าไร และปิดสถานะขายหากราคายืนเหนือโซน 1,771-1,754 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และนกัลงทนุควรวางแผนการ
ลงทนุอย่างรอบครอบ และค านงึถงึความเส่ียงจากวนัหยดุยาวในช่วงปลายสัปดาห์นี ้
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
11-08-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,791.30 1,790.20 -1.10 -0.06 

Spot Silver ($) 20.63 20.52 -0.11 -0.53 

เงนิบาท (฿/$) 35.32 35.20 -0.12 -0.34 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,200 29,900 -300 -0.99 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 97.03 98.28 1.25 1.29 

ดชันดีอลลาร ์ 105.20 104.95 -0.24 -0.23 

เงนิยโูร (€/$) 1.0298 1.0335 0.00 0.36 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,771    1,754   1,736 

        1,795    1,814   1,833 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,795-1,814 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,771-1,754 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,814 

 

 

 

 



 

 

 (+) สหรัฐทบทวนเก็บภาษีจีนอีกครัง้ หลังชนวนเหตุ บทวเิคราะห์จากส านกัข่าวรอยเตอร์เผยว่า คณะท างานของปธน.ไบเดนพยายามอย่างต่อเน่ืองที่จะ

ผ่อนคลายมาตรการด้านภาษีท่ีบงัคบัใช้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ส าหรับสินค้าท่ีน าเข้าจากจีน เพ่ือสกัดภาวะเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึน้ อย่างไรก็ ดี 

การท่ีจีนได้ออกมาซ้อมรบเพ่ือตอบโต้การเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมา ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลสหรัฐ

หนัมาทบทวนนโยบายอีกรอบ วา่จะยกเลิกภาษีบางส่วนหรือบงัคบัใช้มาตรการทางภาษีอ่ืน ๆ เพิ่มเติมกบัจีน ทางด้านส านกังานผู้แทนการค้าสหรั ฐ (USTR) 

อยู่ระหวา่งการทบทวนมาตรการจดัเก็บภาษีเป็นระยะเวลา 4 ปี ท่ีบงัคบัใช้สมยัของอดีตปธน.ทรัมป์เม่ือปี 2561 โดยคาดวา่จะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนกวา่จะแล้ว

เสร็จ โดยคาดวา่ การท าประชามตรัิบฟังความเหน็สาธารณะในขัน้สดุท้าย มีก าหนดแล้วเสร็จในวนัท่ี 23 ส.ค. นี ้

 (+) ไต้หวันปฎเิสธหลักการ 'หน่ึงประเทศ สองระบบ' ของจีน กระทรวงการตา่งประเทศไต้หวนัเปิดเผยในวนันี ้(11 ส.ค.) วา่ ไต้หวนัปฏิเสธหลกัการ "หนึ่ง

ประเทศ สองระบบ" ท่ีรัฐบาลจีนเผยแพร่ในสมุดปกขาวในสัปดาห์นี ้เพ่ือแสดงจุดยืนของจีนเร่ืองไต้หวนั นางโจแอนน์ โอ โฆษกกระทรวงการต่า งประเทศ

ไต้หวนัแถลงต่อส่ือมวลชนว่า มีเพียงชาวไต้หวนัเท่านัน้ท่ีสามารถตดัสินอนาคตตวัเองได้ ทัง้นี ้นางโอกล่าวเสริมว่า จีนใช้การเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนน

ซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมา เป็นข้ออ้างในการสร้างความปกตใิหม่ เพ่ือคกุคามชาวไต้หวนั 

 (+) เกาหลีใต้แสดงความผิดหวัง หลังเกาหลีเหนือโทษว่าเป็นต้นเหตุโควิดระบาด กระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้แสดงความผิดหวงั หลงัจากนาง

คิม โย จอง น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิม จอง อึน ผู้ น าสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวโทษใบปลิวจากเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุการระบาดของโควิ ด-19 ใน

เกาหลีเหนือ แถลงการณ์ของกระทรวงระบวุ่า "เรารู้สึกผิดหวงัอย่างยิ่งท่ีเกาหลีเหนือกล่าวหาอย่างไร้มลูความจริงซ า้แล้วซ า้เล่าเก่ียวกบัต้นตอการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 และแสดงความเห็นท่ีดูหมิ่นและคกุคามอย่างมาก" ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายคิมประกาศชัยชนะเหนือโควิด -19 พร้อมสั่งผ่อนคลาย 

"มาตรการฉกุเฉินขัน้สงูสดุ" ท่ีประกาศใช้เม่ือเกือบ 3 เดือนกอ่น 

 (-) EIA เผยยอดผลิตน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 100,000 บาร์เรล/วันในสัปดาห์ก่อน ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) 

เปิดเผยในวนัพุธ (10 ส.ค.) ว่า ยอดการผลิตน า้มนัดิบสหรัฐเฉล่ียอยู่ท่ี 12.2 ล้านบาร์เรลต่อวนัในสปัดาห์ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 5 ส.ค. เพิ่มขึน้ 100,000 บาร์เรลต่อวนั

จากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะท่ี ยอดการผลิตน า้มันดิบเพิ่มขึน้ 900,000 บาร์เรลต่อวัน เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายงานระบุว่า ยอดการผลิต

น า้มนัดิบท่ีเพิ่มขึน้นัน้กว่า 80% มาจาก 48 รัฐตอนล่างของประเทศ โดยไม่รวมรัฐอลาสกาและพืน้ท่ีนอกชายฝ่ังของอ่าวเม็กซิโก ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า 

สหรัฐกลายเป็นผู้ผลิตน า้มนัรายใหญ่ตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการเตบิโตของการผลิตน า้มนัจากหินดนิดาน 

 (-) ผลส ารวจคาดสินค้าในญ่ีปุ่นจ่อขึน้ราคาร่วมหม่ืนรายการหลังเยนอ่อนค่า บริษัทเตโกก ุดาต้าแบงก์ (Teikoku Databank) เปิดเผยผลส ารวจระบุว่า 

ราคาอาหารในญ่ีปุ่ นจะยังเพิ่มสูงขึน้ในช่วงคร่ึงหลังปี 2565 โดยสินค้ากว่า 10,000 รายการคาดว่าจะปรับราคาสูงขึน้ตัง้แต่เดือนส.ค.เป็นต้นไป เน่ืองจาก

ต้นทุนการน าเข้าท่ีสูงขึน้จากการท่ีเงินเยนอ่อนค่าลง ส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าสินค้า ด้วยสกุลเงินเยนสูงขึน้ ผลส ารวจระบุว่า ราคาสินค้า 2,431 รายการมี

ก าหนดปรับขึน้ในเดือนส.ค.นี ้โดยจะมีการปรับราคาสินค้าอีก 8,043 รายการในปลายปีนี ้ซึง่ตวัเลขดงักล่าวจะท าให้จ านวนสินค้าท่ีปรับขึน้หรือคาดวา่จะปรับ

ขึน้ราคาในปีนีน้ัน้ อยู่ท่ี 18,532 รายการ ซึง่เฉล่ียนัน้ปรับขึน้อยู่ท่ี 14% และอาจเกิน 20,000 รายการภายในปีนี ้หากตวัเลขเงินเฟ้อยงัเพิ่มขึน้ในอตัราปัจจุบนั 

"บริษัทหลายแหง่ไม่ลงัเลที่จะปรับขึน้ราคาสินค้า โดยเร่ิมขยบัราคาเพิ่มเร็วขึน้" เตโกก ุดาต้าแบงก์กล่าว 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชีย / ยุโรป ปรับบวกรับเงินเฟ้อสหรัฐต ่าคาด คลายวิตกดอกเบีย้ขาขึน้ ตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดในแดนบวกวนันี ้หลงัสหรัฐเปิดเผย

ข้อมลูเงินเฟ้อท่ีขยายตวัต ่ากวา่คาดในเดือนก.ค. ซึง่ช่วยให้นกัลงทนุมีความหวงัวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งปรับขึน้อตัราดอก เบีย้ โดยดชันีเซี่ยงไฮ้

คอมโพสิตปิดเพิ่มขึน้ 51.65 จุด หรือ +1.60% ดชันีฮั่งเส็งปิดเพิ่มขึน้ 471.59 จุด หรือ +2.40% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดเพิ่มขึน้ 

42.90 จุด หรือ +1.73% โดยตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดท าการวนันี ้(11 ส.ค.) เน่ืองในวนัภูเขา ส่วนตลาดหุ้นฝ่ังยุโรปได้เปิดในแดนบวกด้วยเช่นกนั โดยดชันี STOXX 

600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 440.93 จุด เพิ่มขึน้ 1.05 จุด หรือ +0.24% หลงัปรับตวัขึน้มากท่ีสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ในวนัพุธ (10 ส.ค.) ดชันี DAX ตลาด

หุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,747.07 จุด เพิ่มขึน้ 46.14 จุด หรือ +0.34% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,560.21 จุด เพิ่มขึน้ 

36.77 จดุ หรือ +0.56%  

 

 

 

ที่มา : 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.  0.0%** 1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.  0.3%** 0.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมิ.ย.  1.8%** 1.9% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์  5.5M** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


