
  

18 สิงหาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวันมีการเคล่ือนไหว  sideway up ในกรอบ 1,760.60-1,770.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเม่ือวานนีไ้ด้ปิดลดลงต่ออีก 14.20 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลทัว่โลกที่พุ่งสงูขึน้ ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัเงินเฟ้อหลงัจากอตัราเงินเฟ้อในองักฤษพุ่ง
ขึน้สู่ตวัเลข 2 หลกัท่ี 10.1% ในเดือน ส่วนในวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยัหนนุจากโกลด์แมน แซคส์ และโนมูระ โฮลดงิส์ ปรับลดคาดการณ์ GDP จีนรอบใหม่ลงสู่
ระดบั 3% จาก 3.3% เน่ืองจากวิกฤตอุปทานพลงังาน รวมทัง้อุปสงค์ท่ีชะลอตวัลงและผลกระทบจากการใช้นโยบายโควิดเป็นศนูย์ นอกจากนี ้ตลาดหุ้นเอเชีย
ปิดลบตามตลาดหุ้นสหรัฐท่ีร่วงลงเม่ือคืนนี ้หลงัรายงานการประชมุเฟดชีจ้ะยงัคงเดนิหน้าขึน้ดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามนกัลงทนุยงัต้องจบัตาความ
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจยูโรโซน หลงันางอิซาเบล ชนาเบล หวัหน้าฝ่ายการด าเนินงานด้านการตลาด ECB สนบัสนนุการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่อีกครัง้
ในเดือนหน้าเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ แม้เส่ียงท่ีจะท าให้เศรษฐกิจถดถอยมากขึน้ โดยยโูรสแตทเผยดชันี CPI หรือตวัเลขเงินเฟ้อ ยโูรโซนพุ่งแตะ 8.9% YoY ในเดือนก.ค.
จาก 8.6% ในเดือนมิ.ย. คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดชันีการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, 
ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. และดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก CB ทัง้นีห้ากราคาทองค าไม่หลดุ 1,759-1,754 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เส่ียงเปิดสถานะซือ้ (ตดั
ขาดทนุ 1,754 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) เน้นการลงทนุระยะสัน้ โดยพิจารณาปิดสถานะซือ้ท าก าไรท่ีโซนแนวต้าน 1,782-1,803 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
18-08-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,760.60 1,770.43 9.83 0.56 

Spot Silver ($) 19.77 19.84 0.07 0.35 

เงนิบาท (฿/$) 35.47 35.57 0.10 0.27 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 92.83 95.03 2.20 2.37 

ดชันดีอลลาร ์ 106.67 106.77 0.10 0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.0176 1.0181 0.00 0.05 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,754    1,736   1,717 

        1,782    1,803   1,818 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,759-1,754 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,782-1,803 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,754 

 

 

 

 



 

 

 (+) กูรูคาดราคาทองพุ่งทะลุ $2,000 เหตุนลท.รุกซือ้เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ  นายเจค เคลน ประธานบริษัทเอโวลูชนั ไมน่ิง ซึ่งเป็นบริษัทเหมือง

ทองค ารายใหญ่ของออสเตรเลีย คาดการณ์ว่า ราคาทองค าในตลาดโลกมีแนวโน้มพุ่งขึน้ทะลรุะดบั 2,000 ดอลลาร์/ออนซ์ในปีหน้า เน่ืองจากเงินเฟ้อท่ีปรับตวัขึน้

อย่างต่อเน่ืองจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้นกัลงทุนเข้าถือครองทองค าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดย รายงานการประชุมเดือนก.ค. ของธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) สะท้อนให้เห็นวา่ กรรมการเฟดมีความมุง่มัน่ท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัสงูท่ีสดุเท่าท่ีจ าเป็น จนกวา่จะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้ บ่งชีว้า่สถานการณ์

เงินเฟ้อยงัคงอยู่ในขัน้วิกฤต ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจยัหนุนแรงซือ้ทองค าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเงิน เฟ้อ ทางด้านนายทรอย เกเยสกี ้หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ด้าน

การตลาดจากบริษัทเอฟเอส อินเวสต์เมนท์กล่าวว่า ราคาทองปรับตวัลงเพียง 4% ในปี 2565 แม้ว่าธนาคารกลางของประเทศพากนัปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 

ขณะเดียวกนันายเกเยสกีค้าดวา่ราคาทองมีแนวโน้มดีดตวัขึน้อย่างแขง็แกร่ง เมื่อเฟดเร่ิมชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 

 (+) โกลด์แมนแซคส์-โนมูระหั่นคาดการณ์ GDP จีน เหตุเศรษฐกิจส่อเค้าทรุดตัว โกลด์แมน แซคส์ และโนมรูะ โฮลดิงส์ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนรอบ

ใหม่ โดยลดคาดการณ์การขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จีนในปี 2565 ลงสู่ระดบั 3% จาก 3.3% ขณะท่ีโนมรูะปรับลดคาดการณ์ GDP 

จีนในปี 2565 ลงเหลือ 2.8% จากระดบั 3.3% เน่ืองจากวิกฤตอปุทานพลงังาน รวมทัง้อปุสงค์ท่ีชะลอตวัลง และผลกระทบจากการใช้นโยบายโควิดเป็นศนูย์ ได้เพิ่ม

ความไมแ่น่นอนให้กบัแนวโน้มเศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจจีนชะลอตวัอย่างมากในเดือนก.ค. เน่ืองจากการทรุดตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์และการบงัคบัใช้มาตรการล็

อกดาวน์สกดัโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการบริโภคอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตนีุ ้ธนาคารกลางจีน (PBOC) จึงตดัสินใจปรับลดอตัราดอกเบีย้

นโยบายแบบเหนือความคาดหมายในสปัดาห์นี ้เพื่อกระตุ้นการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ขณะท่ีรัฐบาลท้องถ่ินเตรียมขายพนัธบตัรเพิ่มอีก  

 (+) จีนค้านกฎหมายชิปสหรัฐ ลั่นพร้อมใช้มาตรการขัน้เด็ดขาดเพื่อรักษาสิทธิ  นางซู เจวียถิง โฆษกกระทรวงพาณิชน์จีนเปิดเผยในวนันีว้่าจีนคดัค้าน

กฎหมายชิปฉบบัใหม่ของสหรัฐ และจะใช้มาตรการขัน้เด็ดขาดเพื่อรักษาสิทธิอนัชอบธรรมของจีนเมื่อจ าเป็น โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า บทบญัญัติบาง

ประกาศในกฎหมายฉบบัใหมข่องสหรัฐจ ากดักิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนทัว่ไปของบริษัทท่ีเก่ียวข้องในจีน ขณะท่ี สมาคมอตุสาหกรรมเซมิคอนดกั

เตอร์จีน (CSIA) แถลงประณามกฎหมายชิปของสหรัฐเมื่อวานนี ้(17 ส.ค.) โดยระบวุา่กฎหมายฉบบันีล้ะเมิดการค้าเสรี พร้อมเตือนวา่จะน าไปสูภ่าวะยุ่งเหยิงในห่วง

โซอ่ปุทานโลก อนึ่ง สหรัฐเพิ่งผา่นกฎหมายชิปวงเงิน 2.8 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนนี ้เพื่อแขง่ขนักบัจีน ซึง่มีอิทธิพลในภาคเทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ นักลงทนุวติกเฟดเดนิหน้าขึน้ดอกเบีย้ ตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดลบ โดยปรับตวัลงตามตลาดหุ้นสหรัฐท่ีร่วงลงเมื่อคืนนี ้หลงัรายงาน

การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชีว้า่เฟดยงัคงเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต จีนปิดลดลง 14.98 จุด หรือ -

0.46%, ดชันีฮั่งเส็ง ฮ่องกงปิดลดลง 158.54 จุด หรือ -0.80%, ดชันีนิกเกอิ โตเกียวปิดลดลง 280.63 จุด หรือ -0.96% และดชันีคอมโพสิตเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิด

วนันีล้ดลง 8.42 จดุ หรือ -0.33% 

 (-) จีนเผยยอด FDI พุ่งขึน้ 17.3% ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี ้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวนันี ้(18 ส.ค.) ว่า ยอดการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

ท่ีหลัง่ไหลเข้าสูจี่นแผน่ดินใหญ่ในช่วง 7 เดือนแรก เพิ่มขึน้ 17.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะท่ีระดบั 7.9833 แสนล้านหยวน เมื่อพิจารณาในรูปสกลุเงินดอลลาร์ ยอด 

FDI ในช่วง 7 เดือนแรกเพิ่มขึน้ 21.5% แตะท่ี 1.2392 แสนล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบรายปี รายงานระบวุ่า อตุสาหกรรมไฮเทคของจีนมียอด FDI พุ่งขึน้ 32.1% เมื่อ

เทียบเป็นรายปี ในขณะท่ี อตุสาหกรรมด้านการบริการมียอด FDI เพิ่มขึน้ 10% แตะท่ี 5.9892 แสนล้านหยวน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 ยอด FDI จากเกาหลี

ใต้ สหรัฐ ญ่ีปุ่ น และเยอรมนีเพิ่มขึน้ 44.5%, 36.3%, 26.9% และ 23.5% ตามล าดบั 

 (+/-) จนท. ECB หนุนขึน้ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ หลังแนวโน้มเงินเฟ้อไม่ดีขึน้ นางอิซาเบล ชนาเบล หวัหน้าฝ่ายการด าเนินงานด้านการตลาดของธนาคารกลาง

ยโุรป (ECB) เปิดเผยว่า แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อของยโูรโซนยงัไมดี่ขึน้นบัตัง้แต ่ECB ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ค. พร้อมระบวุ่า เธอสนบัสนุนการปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่อีกครัง้ในเดือนหน้า แม้เสี่ยงท่ีจะท าให้เศรษฐกิจถดถอยมากขึน้ "ในเดือนก.ค.เราตดัสินใจปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% เพราะเรากงัวลเก่ียวกับ

แนวโน้มเงินเฟ้อ แต่ความกงัวลนัน้ยงัไม่บรรเทาลง ดิฉนัไม่คิดว่าแนวโน้มเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงไป" นางชนาเบลกลา่ว ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ ค่อนข้างแน่ชดั

แล้วว่า ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย. แต่ยงัไม่ได้ข้อสรุปวา่จะปรับขึน้ท่ีระดบั 0.25% หรือ 0.50% ซึ่งนางชนาเบลระบวุ่า ตวัเธอสนบัสนุนการปรับขึน้

ดอกเบีย้ท่ีระดบั 0.50%  

 

 

 

 

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.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.   0.0%** 1.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.   1.4%** 1.4% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -7.1M** 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 

 
 

 

 

 


