
  

15 สิงหาคม 2565 

 

สรุป หลงัจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 13.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์  รับแรงหนุนจากอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ท่ี
ปรับตวัลดลงจากระดบัสูงสุดตัง้แต่วนัท่ี 22 ก.ค. บริเวณ 2.902% ในวนัพฤหสับดี หลงัตวัเลขเงินเฟ้อจากดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) 
สหรัฐชะลอตวัลงเกินคาด ขณะท่ีในวนันีร้าคาทองค าระหว่างวนัเคล่ือนไหวลักษณะ downtrend หรือทิศทางขาลงในกรอบ 1,774.92-1,802.39 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ โดยได้รับแรงกดดนัหลกัมาจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ แข็งคา่ขึน้ 0.60% แตะท่ีระดบั 106.26 ณ 17.00น. ตามเวลาไทย ประกอบกบั ผลส ารวจนกั
เศรษฐศาสตร์ของบลูมเบิร์กเปิดเผยว่า ความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจยูโรโซนจะถดถอยพุ่งแตะระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย. 2563 เน่ืองจากการขาดแคลนพลงังาน 
หลงัเยอรมนีซึง่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ได้รับผลกระทบจากการลดการส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อเน่ื องให้เงินเฟ้อท่ีสูง
เป็นประวตัิการณ์อยู่แล้วสูงขึน้ไปอีก ปัจจยัดงักล่าวท าให้สกลุเงินยูโรอ่อนค่าลงมา หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึน้ และกลบัมาเป็นปัจจยักดดนัทองค า อีกทัง้ราคา
น า้มนัดิบยงัได้ร่วงลงแรงกวา่ 4% ทัง้สญัญาน า้มนัดบิ WTI และ BRENT ณ 17.00น. ตามเวลาไทย ปัจจยัทัง้หมดนีไ้ด้เข้ามาบดบงัปัจจยับวกทองค าอย่างความ
ตงึเครียดจากท่ีกองทพัจีนได้เปิดปฏิบตัิการซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวนัรอบใหม่ในวนันี ้หลงัคณะผู้แทนฯสหรัฐเดินทางเยือนกรุงไทเป และพบปะกบัประธานาธิบดีไช่ 
อิงเหวิน คืนนีต้ดิตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม และดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยั NAHB รวมถงึถ้อยแถลงของนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ คณะผู้วา่การเฟด 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
15-08-2565 17:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,801.97 1,776.18 -25.79 -1.43 

Spot Silver ($) 20.79 20.31 -0.48 -2.31 

เงนิบาท (฿/$) 35.36 35.49 0.13 0.35 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,000 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 97.84 93.62 -4.22 -4.31 

ดชันดีอลลาร ์ 105.68 106.24 0.56 0.53 

เงนิยโูร (€/$) 1.0263 1.0193 -0.01 -0.68 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,771    1,754   1,736 

        1,807    1,825   1,840 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,771-1,782 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,807-1,802 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากผ่าน $1,754 

 

 

 

 



 

 

 (+) จีนเปิดฉากซ้อมรบรอบใหม่ ตอบโต้ผู้แทนสภาคองเกรสสหรัฐเยือนไต้หวัน กองทพัจีนเปิดปฏิบตัิการซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวนัรอบใหม่ในวนันี ้(15 

ส.ค.) หลังคณะผู้ แทนสภาคองเกรสของสหรัฐเดินทางเยือนกรุงไทเปและพบปะกับประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิ น โดยความเคล่ือนไหวดังกล่าวส่งผลให้

สถานการณ์ตงึเครียดระหว่างจีนและสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึน้ หลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่งเดินทางเยือนไต้หวันได้ไม่ถึง 2 

สัปดาห์ ทัง้นี ้กองบญัชาการฝ่ายตะวนัออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเปิดเผยว่า ปฏิบัติการซ้อมรบครัง้ล่าสุดนีเ้ป็นไปเพ่ือป้องปรามสหรัฐและ

ไต้หวนัท่ีใช้เล่ห์เล่ียมทางการเมืองไม่ยอมหยุด ซึง่เป็นการบัน่ทอนสนัติภาพและเสถียรภาพบนช่องแคบไต้หวนัอย่างต่อเน่ือง คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐ น าโดย

นายเอ็ด มาร์กี เดนิทางถงึไต้หวนัแล้วเม่ือวานนี ้(14 ส.ค.) ตามก าหนดการเยือน 2 วนั  

 (+) "ปูติน" จ่อกระชับความสัมพันธ์ทวภิาคีรัสเซีย-เกาหลีเหนือ ส านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือรายงานในวนันี ้(15 ส.ค.) ว่า 

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ของรัสเซียกล่าวกบันายคิม จอง อึน ผู้น าสูงสุดของเกาหลีเหนือว่า ทัง้สองประเทศจะพยายามขยายความสัมพนัธ์ทวิภาคีท่ี

ครอบคลมุและสร้างสรรค์ ปธน.ปตูินระบุในจดหมายท่ีส่งถงึนายคมิเน่ืองในวนัประกาศอิสรภาพเกาหลีว่า การกระชบัความสมัพนัธ์ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึน้จะเป็น

ประโยชน์ต่อทัง้สองฝ่าย และจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงบนคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ นายคิมเสริมว่า 

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และยุทธวธีิ การให้ความสนบัสนนุ และความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัระหว่าง 2 ประเทศได้มาถึงระดบัใหม่จากความพยายามร่วมกนั

ในการก าจดัภยัคกุคามและการยัว่ยจุากกองก าลงัทหารของศตัรู แม้ไม่ได้ระบนุาม แตม่กัจะใช้เพ่ืออ้างถงึสหรัฐและชาตพินัธมิตร 

 (-) นักเศรษฐศาสตร์คาดศก.ยุโรปถดถอย เหตุขาดแคลนพลังงาน เส่ียงเงนิเฟ้อนิวไฮ ผลส ารวจนกัเศรษฐศาสตร์ของบลมูเบร์ิกเปิดเผยวา่ ความเส่ียงท่ี

เศรษฐกิจยโูรโซนจะถดถอยพุ่งแตะระดบัสงูสุดนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2563 เน่ืองจากการขาดแคลนพลงังานเส่ียงท่ีจะผลกัดนัให้เงินเฟ้อท่ีสงูเป็นประวตักิารณ์อยู่

แล้วสูงขึน้ไปอีก ความน่าจะเป็นท่ีการผลิตจะหดตวัเป็นเวลา 2 ไตรมาสตดิตอ่กนัเพิ่มขึน้แตะ 60% จากเดมิ 45% ในผลส ารวจก่อนหน้า และเพิ่มขึน้จาก 20% 

ในช่วงก่อนรัสเซียรุกรานยเูครน เยอรมนีซึง่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและหนึ่งในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการลดการส่งก๊าซธรรมชาติของ

รัสเซียมากท่ีสุด มีแนวโน้มท่ีเศรษฐกิจจะซบเซาตัง้แต่ต้นไตรมาสนี ้ค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงขึน้ก าลังส่งผลกระทบต่อบริษัทและครัวเรือน ในยุโรป โดยปัญหา

พลงังานของรัสเซียจะรุนแรงขึน้จนถึงช่วงเดือนสดุท้ายของปี 2565 นอกจากนี ้ปัญหาคอขวดอปุทานก าลงัเลวร้ายลงอีกจากภยัแล้งรุนแรง ซึง่ท าให้ระดบัน า้ใน

แม่น า้ทัว่ยุโรปลดลงในฤดรู้อนนี ้ผลส ารวจคาดว่าเงินเฟ้อเฉล่ียจะอยู่ท่ีเกือบ 8% ในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เกือบ 4 เท่า 

และเงินเฟ้อจะแตะ 4% ในปีหน้า โดยนกัเศรษฐศาสตร์คาดวา่ ECB จะเพิ่มอตัราดอกเบีย้อีก 0.5% ในเดือนก.ย.เหมือนท่ีท าในตอนก.ค.  

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเล็กน้อย หุ้นยุโรปเปิดบวกเล็กน้อยในวันนี ้ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ ขณะท่ีสัญญาณ

เศรษฐกิจชะลอตวัของจีนท าให้นักลงทุนเข้าซือ้หุ้นกลุ่มโทรคมนาคมและสินค้าอุปโภคบริโภค เน่ืองจากถูกมองว่าเป็นหุ้นท่ีสามารถต้านทานวั ฎจักรทาง

เศรษฐกิจได้ดี ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดับ 441.65 จุด เพิ่มขึน้ 0.78 จุด หรือ +0.18% ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 

13,847.88 จดุ เพิ่มขึน้ 52.03 จดุ หรือ +0.38% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,582.63 จดุ เพิ่มขึน้ 28.77 จดุ หรือ +0.44% 

 (-) จีนเผยอัตราว่างงานในเขตเมืองเดือนก.ค. ลดลงแตะ 5.4% ส านกังานสถิตแิหง่ชาตจีิน (NBS) เปิดเผยว่า อตัราว่างงานในพืน้ท่ีเขตเมืองของจีนเดือน

ก.ค. อยู่ท่ี 5.4% ซึ่งลดลงจาก 5.5% ในเดือนมิ.ย. รายงานระบุว่า มีการสร้างงานใหม่ 7.83 ล้านต าแหน่งในพืน้ท่ีเขตเมืองในช่วง 7 เดื อนแรกของปี 2565 

ขณะที่อตัราวา่งงานในหมู่ประชากรท่ีมีอายรุะหว่าง 25-29 ปี ซึง่เป็นแรงงานหลกัของจีนนัน้ ลดลงสู่ 4.3% ในเดือนก.ค. ส่วนอตัราการว่างงานในเมืองขนาด

ใหญ่ 31 แหง่ของจีนลดลง 0.2% แตะที่ 5.6% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบกบัเดือนมิ.ย.  

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 15 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.1 11.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB   55 55 

วนัองัคารท่ี 16 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW   -57.0 -51.1 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW   -59.9 -53.8 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   1.65M 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.35M 1.56M 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนก.ค.   80.2% 80.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.3% -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 ยอดขายบ้านมือสองเดือน   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 

 
 

 

 


