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สรุป หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าได้ปิดลดลง 3.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัดชันีดอลลาร์แข็งคา่สู่ระดบัสูงสดุรอบเกือบ 3 สปัดาห์ จากการอ่อนคา่ของสกลุเงิน
ยโูร หลงัจากศนูย์วิจยัเศรษฐกิจยุโรป เผยดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงต ่ากว่าคาด ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ
10 ปีท่ีดีดตวัขึน้  ในวนันีร้าคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัสลับแดนบวกและแดนลบตามความผนัผวนของดชันีดอลลาร์ โดยราคาทองค าเคล่ือนไหวในกรอบ 
1,771.80-1,782.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจัยหนุนจากท่ีเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธร่อน 2 ลูกไปทางทะเลเหลือง ก่อนกองทพัเกาหลีใต้และสหรัฐจะเร่ิม
ซ้อมรบประจ าปี "Ulchi Freedom Shield" ประกอบกบัโกลด์แมน แซคส์ คาดข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่าน สหภาพยุโรป และสหรัฐ จะยังไม่บรรลุเร็วๆนี ้
และน า้มนัจากอิหร่านจะยังไม่สามารถไหลเข้าสู่ตลาดได้จนกว่าจะถึงปีหน้า อย่างไรก็ตามส านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษ เผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของ
องักฤษหรือมาตรวดัเงินเฟ้อ ในเดือนก.ค.พุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปีอีกครัง้ ท่ีระดบั 10.1% YoY ส่งผลให้ในช่วงบ่ายเงินปอนด์อ่อนค่าลงมา ท าให้เงิน
ดอลลาร์แข็งค่าขึน้ และกลับมาเป็นแรงกดดนัต่อทองค า คืนนีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ยอดค้าปลีก, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ, สต็อกน า้มนัราย
สปัดาห์จาก EIA รวมถึงจบัตาการเปิดเผย FOMC Meeting Minutes ทัง้นีห้ากราคาไม่หลุด 1,771-1,754 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์แนะน าเปิดสถานะซือ้ แต่หากราคา
ดีดตวัขึน้จนสร้างระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าได้ สามารถถือสถานะซือ้ตอ่เพ่ือรอขายท าก าไรบริเวณแนวต้าน 1,794-1,807 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

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

Spot Gold ($) 1,774.80 1,773.40 -1.40 -0.08 

Spot Silver ($) 20.18 19.94 -0.24 -1.19 

เงนิบาท (฿/$) 35.39 35.40 0.01 0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,850 29,850 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 92.52 92.57 0.05 0.05 

ดชันดีอลลาร ์ 106.48 106.57 0.09 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.0168 1.0181 0.00 0.13 

  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 $1,783-1,794 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากผ่าน $1,754 

 

 

 

 



 

 

 (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกวันนี ้ก่อนสหรัฐ-เกาหลีใต้ซ้อมรบจันทร์หน้า ส านกัข่าวยอนฮบัรายงานว่า ปธน.ยนุแถลงข่าวดงักล่าวต่อส่ือมวลชน

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 วนัของการเข้ารับต าแหน่งผู้น าเกาหลีใต้ในวนันี ้หลงัจากท่ีได้กล่าวสนุทรพจน์เน่ืองในวนัอิสรภาพ (Liberation Day) เม่ือวนัจนัทร์

ท่ี 15 ส.ค. ท่ีผ่านมาว่า รัฐบาลเกาหลีใต้มีความประสงค์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือเพ่ือฟืน้ฟเูศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ ซึง่เป็นหนึง่ในก้าวส าคญัในการปลดอาวธุ

นิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุร่อนครัง้แรกในเดือนม.ค.ปีนี ้ซึง่ เกิดขึน้เพียงวนัเดียวหลังจากกองทพัเกาหลีใต้และสหรัฐได้ท าการ

ซ้อมรบแบบอุ่นเคร่ือง ก่อนท่ีจะเร่ิมซ้อมรบประจ าปีอย่างเป็นทางการ หรือท่ีเรียกวา่ "Ulchi Freedom Shield" (UFS) ในวนัจนัทร์ท่ีจะถงึนี ้

 (+) โกลด์แมนแซคส์คาดอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาตมิหาอ านาจเร็วๆนี ้ทีมนกัวเิคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ ซึง่รวมถงึนายคอลลมั 

บรูซ คาดการณ์ว่า การรือ้ฟืน้ข้อตกลงนิวเคลียร์ระหวา่งอิหร่าน สหภาพยโุรป (EU) และสหรัฐ จะยงัไม่บรรลผุลในระยะใกล้นี ้และต่อให้ทกุฝ่ายสามารถบรรลุ

ข้อตกลงกนัได้ ก็เช่ือวา่น า้มนัจากอิหร่านจะยงัไม่สามารถไหลเข้าสู่ตลาดได้จนกวา่จะถงึปีหน้า "เรายงัคงมองวา่ อิหร่านจะยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงกบัชาติ

ตะวนัตกได้ในระยะใกล้นี ้เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างคมุเชิงเพ่ือผลประโยชน์ของตน แต่ต่อให้ทัง้สองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ก็คาดว่ าอิหร่านจะยงัไม่

สามารถกลบัมาส่งออกน า้มนัในตลาดได้จนกว่าจะถึงต้นปี 2566" ทีมนกัวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์กล่าว โดยในช่วงหลายวนัท่ีผ่านมา ราคาน า้มนัร่วงลง

อย่างหนัก ท่ามกลางการคาดการณ์ท่ีว่า การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านมีแนวโน้มคืบหน้า ซึ่งอาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน า้มัน ในตลาด ทัง้นี ้

ธนาคารคอมมอนเวลธ์เปิดเผยบทวิเคราะห์ซึ่งระบุว่า ราคาน า้มันจะดิ่งลงอย่างหนกั หากอิหร่านและชาติมหาอ านาจสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลี ยร์ โดย

อิหร่านจะสามารถกลบัมาส่งออกน า้มนัได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดวา่จะสามารถเพิ่มการส่งออก 1.0-1.5 ล้านบาร์เรล/วนัภายในเวลา 6 เดือน 

 (+) อังกฤษจ่อน าเข้าก๊าซออสเตรเลียสัปดาห์หน้า เร่งหาพลังงานทดแทนรัสเซีย ส านกัข่าวบีบีซีรายงานวา่ องักฤษเตรียมน าเข้าก๊าซจากออสเตรเลียใน

สปัดาห์หน้า หลงัแรงกดดนัด้านอปุทานพลงังานของยโุรปเพิ่มสูงขึน้ โดยข้อมลูจากเคปเลอร์ (Kpler) นกัวเิคราะห์โภคภณัฑ์ ระบวุา่ ก๊าซธรรมชาติ (LNG) ของ

ออสเตรเลียมีก าหนดเดินทางถึงองักฤษในวนัท่ี 22 ส.ค. ปกติแล้วออสเตรเลียไม่มีนโยบายจ าหน่ายก๊าซให้กบัประเทศท่ีตัง้อยู่ในระยะไกล แต่ประเทศต่าง ๆ 

ของยโุรปพยายามแสวงหาก๊าซทดแทนอุปทานจากรัสเซีย หลงัรัสเซียรุกรานยูเครน โดยองักฤษระงบัน าเข้าก๊าซจากรัสเซียในเดือนเม.ย. แม้องักฤษน าเข้าก๊าซ

จากรัสเซียเพียงเล็กน้อยตัง้แต่ก่อนเกิดสงครามในยเูครน แต่องักฤษมีความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายก๊าซของยโุรป โดยทวีปยโุรปพึ่งพาก๊าซรัสเซียมากกว่าองักฤษ

อยู่มาก และมีการลดการจดัส่งก๊าซผ่านทอ่นอร์ดสตรีมแล้ว 

 (-) เงินเฟ้ออังกฤษเดือนก.ค.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี เหตุค่าอาหาร-พลังงานพุ่งต่อเน่ือง ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เงินเฟ้อองักฤษแตะระดบัสูงสุด

ในรอบ 40 ปีอีกครัง้ในเดือนก.ค. โดยค่าอาหารและค่าพลังงานท่ีสูงขึน้ส่งผลให้วิกฤตค่าครองชีพทวีความรุนแรงเป็นประวตัิการณ์  ส านกังานสถิติแห่งชาติ

องักฤษ (ONS) เปิดเผยในวนันี ้(17 ส.ค.) ว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ขององักฤษ พุ่งขึน้ 10.1% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับขึน้

มากท่ีสุดนบัตัง้แต่เดือนก.พ. 2525 โดยเพิ่มขึน้จากระดบั 9.4% ในเดือนมิ.ย. และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในการส ารวจของรอยเตอร์ท่ี 9.8% 

เม่ือเทียบเป็นรายเดือน CPI ของเดือนก.ค.เพิ่มขึน้ 0.9% จาก 0.8% ในเดือนมิ.ย. และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ท่ี 0.6% แตย่งัคงไม่สงูมากเท่าเดือนเม.ย.ที่ CPI 

เพิ่มขึน้ถึง 2.5% จากเดือนมี.ค. ทัง้นีต้ลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจองักฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตัง้แตไ่ตรมาส 4 ของปี 2565 จนถึงสิน้ปี 2566 หรือ 5 ไตรมาส 

ซึง่เป็นช่วงเวลายาวนานท่ีสดุนบัตัง้แต่ท่ีเศรษฐกิจโลกเผชิญวกิฤตการเงิน 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก นักลงทุนเช่ือม่ันเศรษฐกิจสหรัฐ-จีน "การคาดการณ์ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐจะเป็นปัจจยัส าคญัในการ

ประเมินความวิตกกงัวลเร่ืองเศรษฐกิจถดถอย ขณะท่ีนโยบายโควิดเป็นศนูย์ของจีนยังคงเป็นอุปสรรคส าคญัส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก" น ายแอน

เดอร์สนั อลัวิสจากบริษัทแอกทฟิเทรดส์กล่าว โดยเฉพาะดชันีนิกเกอิปิดเพิ่มขึน้ 353.86 จุด หรือ +1.23% ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 5 ม.ค., ดชันีเซี่ยง

ไฮ้คอมโพสิตปิดเพิ่มขึน้ 14.64 จุด หรือ +0.45% และดชันีฮัง่เส็งปิดเพิ่มขึน้ 91.93 จุด หรือ +0.46% มีเพียงดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ท่ีปิด

ลดลง 17.05 จดุ หรือ -0.67% 

 

 

 

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.   1.67M** 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.45M** 1.56M 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนก.ค.   80.3%** 80.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.6%** -0.2% 

วนัพธุท่ี 17 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   10.1%** 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 

 
 

 

 

 


