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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัดีดตวัจากระดบัต ่าสุดระหว่างวนับริเวณ 1,732.90  ดอลลารต์่อออนซ ์ขึน้ท าระดับสงูสดุบริเวณ 1,748.30 ดอลลารต์่อออนซ ์รบั
แรงหนุนจากดอลลารท่ี์อ่อนค่าลงต่อเนื่องจากวานนี ้โดยดชันีดอลลารร์่วงลงท าระดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาหท่ี์ 106.059 หลงัธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.75% ตามคาด ขณะท่ีความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ช่วยคลายความวิตกเก่ียวกับอตัราการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในการ
ประชุมรอบถัดไป สะทอ้นจาก Fedwatch Tool ของ CME สะทอ้นความเป็นไปได้เพิ่มขึน้ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมเดือนกันยายน 
จากก่อนหนา้นีค้าดการณส์่วนใหญ่อยู่ท่ี 0.75% แนวโนม้ดงักล่าวกดดนัดอลลารแ์ละหนุนราคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้  อย่างไรก็ตาม คืนนีแ้นะน าติดตามการเปิดเผย
ตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2 ของสหรฐั  หลงัจากหดตวั -1.6% ในไตรมาส 1 หากเศรษฐกิจสหรฐัหดตวัในไตรมาส 2 ก็จะ
ท าใหส้หรฐัเขา้เกณฑนิ์ยามของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เน่ืองจากเศรษฐกิจหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งอาจกระตุน้แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัย์
ปลอดภยัเพิ่มเติม  แต่หาก GDP ยงัคงขยายตวัหรือออกมาดีกว่าคาด อาจกระตุน้แรงขายทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัไดเ้ช่นกัน   ดา้นกลยุทธก์ารลงทุน  
แนะน าทยอยแบ่งทองค าออกขายหากราคาทองค าทดสอบแนวตา้น 1,753-1,757 ดอลลารต์่อออนซอ์ีกครัง้ยงัไม่สามารถผ่านได ้(หากผ่านแนวตา้นโซน 1,757 
ดอลลารต์่อออนซใ์หต้ัดขาดทุนหรือชะลอการขายออกไป) อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสัน้อยู่ท่ี 1,723-1,707 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์จึงพิจารณาเขา้ซือ้คืนเพื่อท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั 
 
 
 

 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
28/07/2565 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,733.10 1,745.40 12.30 0.71 

Spot Silver ($) 19.06 19.43 0.37 1.94 

เงนิบาท (฿/$) 36.68 36.59 -0.10 -0.26 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.14 108.07 0.93 0.87 

ดชันดีอลลาร ์ 106.46 106.27 -0.20 -0.18 

เงนิยูโร (€/$) 1.0199 1.0187 0.00 -0.12 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,753-1,757 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,723-1,707 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

1,723 1,707 1,691 

1,757 1,773 1,789 

   

 

 



 

 

• (+) ญี่ปุ่ นอ่วมเจอโควิดระลอก 7 ยอดติดเชื้อในโตเกียววันนี้พุ่งทะลุ 4 หมื่นราย ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายวันใน

กรุงโตเกียวพุ่งขึน้ทะลรุะดบั 40,000 รายเป็นครัง้แรกในวนันี ้(28 ก.ค.) ขณะท่ีญ่ีปุ่ นก าลงัเผชิญกับการแพร่ระบาดครัง้ใหม่ของเชื ้อไวรสัโควิด-19 สายพนัธุ์

โอมิครอน BA.5  ทัง้นี ้รฐับาลนครโตเกียวรายงานว่า ยอดผูต้ิดเชือ้รายใหม่ในวนันีอ้ยู่ท่ี 40,406 ราย โดยเพิ่มขึน้ประมาณ 8,500 รายจากสปัดาหก์่อน และ

ยอดติดเชือ้รายวนัทั่วประเทศแตะระดับสงูสุดเป็นประวตัิการณ์ท่ี 209,694 รายในวนัพุธ (27 ก.ค.)  บรรดาผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพเรียกรอ้งใหเ้พิ่มความ

ระมดัระวงัสงูสดุ ในขณะที่ประเทศก าลงัต่อสูก้บัการแพรร่ะบาดระลอกท่ี 7 

• (+)  ออสเตรเลียประกาศฝีดาษลิงเป็นอุบัติการณ์โรคติดต่อส าคัญระดับชาติ  รฐับาลออสเตรเลียประกาศในวันนี ้(28 ก.ค.) ว่า โรคฝีดาษลิงเป็น

อบุตัิการณโ์รคติดต่อท่ีความส าคญัระดบัชาติ ซึ่งการประกาศดงักล่าวมีขึน้หลงัจากที่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศใหโ้รคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉกุเฉิน

ดา้นสาธารณสขุระหว่างประเทศเมื่อวนัเสารท่ี์ผ่านมา (23 ก.ค.) การประกาศดงักล่าวของออสเตรเลียบ่งชีว่้า รฐับาลกลางจะตอ้งด าเนินนโยบายระดบัชาติ 

ท าการแทรกแซง และสื่อสารกบัสาธารณะเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัฝีดาษลิง 

• (+) "คิม จอง อึน" ขู่ใช้อาวุธนิวเคลียรข์ณะสัมพันธก์ับสหรัฐ,เกาหลีใต้ตึงเครียด ส  านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยใน

วนันี ้(28 ก.ค.) ว่า นายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลีเหนือเตือนว่า เขาพรอ้มท่ีจะใชอ้าวุธนิวเคลียรใ์นความขดัแยง้ทางทหารท่ีอาจเกิดขึน้กับสหรฐัและเกาหลีใต ้

ขณะท่ีเขาไดก้ล่าวโจมตีสองประเทศดงักล่าวอย่างรุนแรงโดยระบุว่าก าลงัผลกัดนัใหค้าบสมทุรเกาหลีเขา้สู่สงคราม  ทัง้นี ้การกล่าวสนุทรพจนข์องนายคิม

ต่อทหารผ่านศึกในวนัครบรอบ 69 ปีของการสิน้สดุสงครามเกาหลีปี 2493-2496 นัน้เห็นไดช้ัดว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความสามคัคีภายในประเทศท่ี

ยากจนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับโรคระบาด ผูส้งัเกตการณบ์างรายระบุว่า เกาหลีเหนือมีแนวโนม้จะเพิ่มการข่มขู่มากขึน้ต่อสหรฐัและ

เกาหลีใต ้ในขณะท่ีสองประเทศนั้นเตรียมขยายการฝึกภาคฤดูรอ้นซึ่งเกาหลีเหนือมองว่าเป็นการซอ้ม รบ   "กองก าลงัติดอาวุธของเราเตรียมพรอ้มอย่าง

เต็มที่ท่ีจะรบัมือกบัวิกฤตการณใ์ด ๆ และพรอ้มที่จะใชอ้าวธุนิวเคลียร"์ นายคิมระบใุนการกล่าวสนุทรพจนเ์มื่อวนัพธุ (27 ก.ค.) 

• (+) กองทัพสหรัฐวางแผนรับมือ 'เหตุฉุกเฉิน' หากปธ.สภาเยือนไต้หวัน ส  านักข่าวเอพี รายงานอา้งเเหล่งข่าววงในว่า ไม่ไดก้ังวลมากนักว่าจะเกิด

เหตุ เช่นเครื่องบินของนางแนนซี เพโลซี โดนโจมตี ขณะเดินทางไปไต้หวัน แต่กล่าวถึงข้อควรระวังว่า ความเขา้ใจผิดใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้  รวมถึงความ

ผิดพลาดอื่น ๆ อาจมีผลต่อความปลอดภยัของเธอ แหล่งข่าวระบุว่า ตอนนีย้งัไม่เป็นท่ีเเน่ชัดว่าเพโลซีจะเดินทางเยือนไตห้วนัหรือไม่ แต่ถา้มีการเยือนจริ ง 

กองทพัอเมริกนั ซึ่งมีเครื่องบินรบและเรือรบอาจจะขบัเคลื่อนยทุโธปกรณเ์หล่านัน้ในภมูิภาคอินโดเเปซิฟิก  ตามปกติ เมื่อบุคคลระดบัสูงของสหรฐัเดินทาง

เยือนต่างประเทศ จะมีการเพิ่มการอารกัขาเป็นปกติ แต่เจา้หนา้ท่ีกล่าวสัปดาหนี์ว่้า หากเพโลซีเยือนไต้หวัน เธอจะเป็นเจ้าหน้าท่ีจาก การเลือกตั้งท่ีมี

ต  าแหน่งสงูสดุของสหรฐัท่ีเดินทางไปไตห้วนัในรอบ 25 ปี  และหากพิจารณาถึงความเสี่ยงของจุดหมายปลายทางครัง้นี ้เท่ากบัว่าจะมีการยกระดบัการให้

ความปลอดภยัมากกว่าปกติ  

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 47.36 จุด ดอกเบีย้ขาขึน้กดดันตลาด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลดลงในวนันี ้โดยถูกกดดันจากการท่ี

ธนาคารกลางฮ่องกงปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.75% ตามธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ท่ีปรบัขึน้ดอกเบีย้ 0.75% เช่นกันเมื่อคืนวานนี ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็ง

ปิดตลาดท่ีระดบั 20,622.68 จุด ลดลง 47.36 จุด หรือ -0.23%  หุน้กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละกลุ่มการเงินปรบัตัวลง หลังนายเอ็ดดี ้หยู ซีอีโอของธนาคาร

กลางฮ่องกง (HKMA) คาดว่า อตัราดอกเบีย้ในฮ่องกงจะปรบัตวัขึน้ในอตัราท่ีเรว็ขึน้มาก 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.82 จุด ภาวะดอกเบีย้ต ่าในจีนหนุนตลาด ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี ้

โดยไดแ้รงหนุนจากภาวะอตัราดอกเบีย้ท่ียงัคงอยู่ในระดับต ่าในจีน ขณะท่ีประเทศอื่ น ๆ ทั่วโลกท าการคุมเขม้นโยบายการเงิน ขณะท่ีนักลงทุนมุ่งความ

สนใจไปท่ีนโยบายในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการประชมุสภาพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนครัง้ที่ 20 ในปีนี ้ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดตลาดท่ีระดบั 

3,282.58 จดุ เพิ่มขึน้ 6.82 จดุ หรือ +0.21%  หุน้ส่วนใหญ่ปรบัตวัขึน้ ยกเวน้กลุ่มอสงัหาริมทรพัยท่ี์ปรบัตวัลงสวนทางตลาด 

 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.5%** 21.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   95.7** 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   0** -11 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   590K** 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -30.6** -27.4 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.3%** 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   1.9%** 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   -8.6%** 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -4.5M** -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50%** 1.75% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   0.4% -1.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 251K 

วนัศุกรท่ี์ 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
 *ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 22 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


