
  

16 สิงหาคม 2565 

 

สรุป หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปิดลดลงมากถึง 23.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัหลกัจากการแขง็ค่าของดชันีดอลลาร์จากแรงซือ้ในฐานะสกลุเงิน
ปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ซึ่งมากระตุ้นความกงัวลว่าอปุสงค์ทองค าจากจีนซึ่งถือเป็นผู้บริโภคทองค า ท่ีมากท่ีสดุในโลกจะ
ชะลอตวัลง หลงัจากจีนเปิดเผยยอดค้าปลีก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. ออกมาต ่ากว่าคาด ขณะท่ีในวนันีร้าคาทองค ารแกว่งตวั  sideway ในกรอบ 
1,773.10-1,783.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนุนมาจากส านักงานพลังงานปรมาณูสากล ( IAEA) ได้เตือนถึงภัยพิบัติท่ี หากการสู้ รบสร้างความเสียหายแก่
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporizhzhia ของยูเครน ประกอบกบัจีนได้คว ่าบาตรเจ้าหน้าท่ีไต้หวนั 7 ราย ฐานสนบัสนุนเอกราชของไต้หวนั ซึง่เป็นอปุสรรคใหญ่ท่ีสดุของการ
รวมชาติจีน และเป็นอนัตรายใหญ่หลวงตอ่การฟืน้ฟปูระเทศ อย่างไรก็ตามมีแรงกดดนัทองค าด้วยเช่นกนัจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ โดยเมื่อเทียบกบัเงินเยน
แล้วดอลลาร์แข็งค่าขึน้บริเวณกรอบล่าง 133 เยน จากการคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะทิง้ช่วงห่างมากขึน้ รวมไปถึงค่าจ้างในองักฤษปรับตวัลง
รุนแรงท่ีสดุเป็นประวติัการณ์ในเดือนเม.ย.-มิ.ย. สวนทางราคาสินค้าและเงินเฟ้อท่ียงัคงสงู และอาจเป็นสญัญาณเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในองักฤษ ปัจจัย
ดงักล่าวจะอาจกดดนัเงินปอนด์ให้อ่อนค่าลง ท าให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึน้อีกทางหนึ่ง และกลบัมาเป็นปัจจัยลบต่อทองค า คืนนีติ้ดตามการเ ปิดเผยการอนุญาต
ก่อสร้าง, ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้าน, อตัราการใช้ก าลังผลิตและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ ทัง้นีใ้ห้เน้นซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ โดยเปิดสถานะซือ้หากราคา
สามารถยืนเหนือ 1,771-1,754 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และทยอยขายท าก าไรหากราคายงัไมยื่นเหนือโซน 1,794-1,807 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
16-08-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,778.70 1,776.30 -2.40 -0.13 

Spot Silver ($) 20.24 20.06 -0.18 -0.89 

เงนิบาท (฿/$) 35.51 35.44 -0.07 -0.20 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,000 29,850 -150 -0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 93.40 94.18 0.78 0.84 

ดชันดีอลลาร ์ 106.49 106.84 0.35 0.32 

เงนิยโูร (€/$) 1.0161 1.0140 0.00 -0.21 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,771    1,754   1,736 

        1,794    1,807   1,825 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,771-1,754 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,794-1,784 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากผ่าน $1,754 

 

 

 

 



 

 

 (+) ยูเครนเตือนระวังภัยพิบัติจากการสู้รบใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส านักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) ได้เตือนถึงภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึน้ โดย

ผู้ เช่ียวชาญด้านนิวเคลียร์วิตกว่า การสู้ รบอาจสร้างความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย (Zaporizhzhia) ในภาคใต้ของยูเครน ส านักข่าว

รอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนได้เตือนทหารรัสเซียว่า หากพวกเขาโจมตีพืน้ท่ีดงักล่าวในเมืองเอเนอ ร์โฮดาร์ซึง่รัสเซียได้

เข้ายึดครอง หรือใช้เป็นฐานในการยิง พวกเขาก็จะตกเป็นเป้าหมายพิเศษ ทัง้นี ้ปธน.เซเลนสกีระบุเสริมว่า "หากภัยพิบตัิเกิดขึน้จากการกระท าของรัสเซีย 

ผลกระทบอาจตกถึงผู้คนท่ีน่ิงเงียบอยู่ในขณะนี ้หากตอนนีโ้ลกไม่แสดงความแข็งแกร่งและความแน่วแน่ในการปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แสดง ว่าโลกได้

สญูเสียแล้ว" พร้อมเรียกร้องให้มีการด าเนินการคว ่าบาตรครัง้ใหม่กบัภาคนิวเคลียร์ของรัสเซีย 

 (+) จีนประกาศคว ่าบาตร 7 เจ้าหน้าที่ไต้หวัน ฐานสนับสนุนแบ่งแยกดินแดน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ จีนประกาศคว ่าบาตรเจ้าหน้าท่ีไต้หวนั 7 

ราย ฐานสนบัสนนุเอกราชของไต้หวนั โดยการคว ่าบาตรดงักล่าวมีขึน้หลงัจากท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เดินทางเยือนไต้หวนัเม่ือ

ช่วงต้นเดือน ซึง่ท าให้จีนไม่พอใจอย่างมาก โดยระบุวา่เป็นการส่งสญัญาณผิด ๆ ให้กลุ่มเรียกร้องเอกราชของไต้หวนั ในบรรดาผู้ ท่ีถกูคว ่าบาตรมีนางเซียว บี-

คมิ เอกอคัรราชทตูไต้หวนัประจ าสหรัฐโดยพฤตินยั และนายเวลลิงตนั กู่ เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติของไต้หวนัรวมอยู่ด้วยส านกังานกิจการไต้หวนั

ของจีนเปิดเผยว่า เจ้าหน้าท่ีทัง้ 7 รายถกูขึน้บญัชีรายช่ือผู้สนบัสนนุการเรียกร้องเอกราชของไต้หวนัอย่างจริงจงั ซึง่เป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีสุดของการรวมชาติจีน 

และเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อการฟื้นฟูประเทศ และต้องถูกลงโทษด้วยมาตรการคว ่าบาตร ทัง้นี ้ผู้ ท่ีถูกคว ่าบาตรและสมาชิกในครอบครัวถูกสั่งห้ามเดิน

ทางเข้าจีนแผ่นดนิใหญ่ รวมถงึเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า นอกจากนัน้ยงัถกูสัง่ห้ามมีส่วนเก่ียวข้องกบั "กิจกรรมสร้างก าไร" บนจีนแผ่นดนิใหญ่อีกด้วย 

 (+) ไต้หวันจวกจีนกล่าวเกินจริงกรณีระบุกองทัพจีนรุกคืบใกล้หมู่เกาะเผิงหู ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ กองบญัชาการฝ่ายตะวนัออกของกองทพั

ปลดปล่อยประชาชนจีนซึง่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีติดกบัไต้หวนั ได้เผยแพร่วิดีโอหมู่เกาะเผิงหขูองไต้หวนัเม่ือวานนี ้(15 ส.ค.) โดยแสดงให้เห็นว่าวิดีโอ

ดังกล่าวถ่ายโดยเคร่ืองบินของกองทัพอากาศจีน ต่อมาในวนัเดียวกัน กระทรวงกลาโหมไต้หวันได้ออกมาเปิดเผยในการรายงานความเคล่ือนไหวของ

กองทพัอากาศจีนวา่ เคร่ืองบนิท่ีเข้าใกล้เกาะไต้หวนัมากท่ีสดุในวนัดงักล่าวคือเคร่ืองบินขบัไล่รุ่น J-16 จ านวน 4 ล า พร้อมทัง้ยืนยนัด้วยแผนท่ีวา่ แม้ว่าฝูงบิน

ดงักล่าวจะข้ามเส้นกึง่กลางช่องแคบไต้หวนัซึง่เป็นแนวกัน้อย่างไม่เป็นทางการระหว่างทัง้สองฝ่ายจริง แตฝ่งูบนิเหล่านัน้อยู่ใกล้ชายฝ่ังจีนมากกว่าเกาะเผิงห ู

 (+) จีนพบผู้ติดเชือ้โควิดในประเทศเพิ่มอีก 530 ราย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตจิีน (NHC) รายงานว่า พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในประเทศ

เพิ่มอีก 530 ราย ซึง่ส่วนหนึง่อยู่ในมณฑลไหห่นาน (ไหหล า) 426 ราย เม่ือวนัจนัทร์ (15 ส.ค.) ส านกัข่าวซนิหวัรายงานว่า จีนยงัพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 ชนิดไม่

แสดงอาการทัง้หมด 1,838 ราย ซึง่ส่วนหนึ่งอยู่ในไห่หนาน 785 ราย เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) 629 ราย และเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ 248 

ราย 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากแรงซือ้รับคาดการณ์เฟดขึน้ดอกเบีย้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้บริเวณกรอบล่าง 133 เยน โดยได้แรงหนนุจาก

การคาดการณ์ท่ีว่า อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะทิง้ช่วงห่างมากขึน้ เพราะคาดกนัว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบายในเ ดือน

หน้า ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 133.36-133.37 เยน เทียบกบั 133.27-133.37 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก 

และ 133.51-133.53 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ 

 (-) ค่าจ้างในอังกฤษลดลงรุนแรงเป็นประวัติการณ์ สวนทางราคาสินค้า-เงินเฟ้อพุ่ง ส านกังานสถิติแห่งชาติขององักฤษเปิดเผยในวนันี ้(16 ส.ค.) ว่า 

คา่จ้างทัว่ไปปรับตวัลงรุนแรงที่สุดเป็นประวตักิารณ์ระหว่างเดือนเม.ย. - มิ.ย. รายงานระบุวา่ ค่าจ้างซึง่พิจารณาถงึราคาสินค้าท่ีเพิ่มสูงขึน้แล้วนัน้ ปรับตวัลง 

3% ในเดือนเม.ย.-มิ.ย.เม่ือเทียบรายปี ทัง้นี ้รายได้ภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบจากราคาพลงังานท่ีพุ่งทะยานขึน้ รวมถึงต้นทนุอาหารและเชือ้เพลิงท่ี สูงขึน้

ตลอดช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ส านักข่าวบีบีซีรายงานว่า การปรับตัวขึน้ของราคาสินค้ากระตุ้นให้อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งขึน้สู่ระดั บ 9.4% ซึ่งเป็น

สญัญาณเตือนวา่ เศรษฐกิจอาจจะเผชิญกบัภาวะถดถอย  

 

 

 

 

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)   -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.   1.65M 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 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 

 
 

 

 

 


