
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากวนัศกุรท่ี์ผา่นมาราคาทองค าปรบัตวัเพิ่มขึน้มาเล็กนอ้ย 2.80 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิคหลงัเกิด
สัญญาณบ่งชีว้่าแรงขายชะลอตัวลง ประกอบกับ ดอลลารเ์กิดแรงขายท าก าไรในช่วงท้ายตลาดจึงช่วยพยุงราคาทองค าไว้ ส่วนในวันนีร้าคาทองค าช่วงเชา้
เคลื่อนไหวชะลอตวัในลกัษณะ sideway ออกขา้งในกรอบ 1,738.30-1,744.47 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยับวกช่วยหนนุราคาจากส านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงาน
โดยอา้งผลส ารวจเอ็มแอลไอวี พลัส ์(MLIV Pulse) ว่า นกัลงทนุราว 60% จากทัง้หมด 950 รายในการส ารวจดงักล่าว คาดว่าราคาบิตคอยนมี์โอกาสท่ีจะรว่งแตะ
หลกั 10,000 ดอลลาร ์มากกว่าท่ีจะดีดตัวขึน้จนแตะหลกั 30,000 ดอลลาร ์เม่ือเทียบกับขณะนีซ้ึ่งมีราคาอยู่ท่ีประมาณ 20 ,500 ดอลลารจ์ากขอ้มูลบนเว็บไซต ์
Coindesk.com อีกทั้ง นางอิรีนา เวเรชชุก รองนายกรฐัมนตรียูเครนสั่งประชาชนอพยพออกจากภูมิภาคเคอรซ์อนทางตอนใตท่ี้ถูกรสัเซียยึดครองอยู่โดยด่วน 
เน่ืองจากกองก าลงัติดอาวธุของยเูครนก าลงัเตรียมการโจมตีตอบโตท้หารรสัเซียในพืน้ท่ีดงักล่าว ขณะนีย้เูครนสญูเสียการควบคมุพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของภูมิภาคเคอร์
ซอนในแถบทะเลด า ภายในเวลาไม่ ก่ีสัปดาหห์ลังจากการรุกรานจากรสัเซียในวันท่ี 24 ก.พ. นางอิรีนา เวเรชชุก รองนายกรฐัมนตรียูเครนประกาศผ่านทาง
สถานีโทรทศันแ์หง่ชาติวา่ "เป็นท่ีชดัเจนว่าจะมีการสูร้บกนัในบรเิวณดงักลา่ว และจะมีการระดมยิงดว้ยปืนใหญ่ เราจงึขอใหป้ระชาชนอพยพโดยดว่น ส าหรบัคืนนีไ้ม่
มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจในฝ่ังสหรฐั แตใ่หน้กัลงทนุติดตามแถลงการณข์องนายแอนดรูว ์เบลีย ์ผูว้า่การธนาคารกลางองักฤษ (BOE) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
11/07/2565 11:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,741.80 1,741.90 0.10 0.01 

Spot Silver ($) 19.29 19.30 0.01 0.05 

เงนิบาท (฿/$) 35.90 35.98 0.08 0.21 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 29,800 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.00 106.40 -0.60 -0.56 

ดชันดีอลลาร ์ 106.98 107.31 0.33 0.30 

เงนิยโูร (€/$) 1.0184 1.0151 0.00 -0.32 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,722   1,700  1,676 

       1,752   1,773  1,797 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,752-1,773 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,731-1,722 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,773 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ยูเครนส่ังประชาชนอพยพด่วนหลังทัพยูเครนล่ันกลองรบตอบโต้รัสเซีย นางอิรีนา เวเรชชุก รองนายกรฐัมนตรียูเครนสั่งประชาชนอพยพออกจาก

ภูมิภาคเคอรซ์อนทางตอนใตท่ี้ถกูรสัเซียยึดครองอยู่โดยด่วน เน่ืองจากกองก าลงัติดอาวธุของยเูครนก าลงัเตรียมการโจมตีตอบโตท้หารรสัเซี ยในพืน้ท่ีดงักล่าว 

ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ขณะนีย้เูครนสญูเสียการควบคมุพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของภมูิภาคเคอรซ์อนในแถบทะเลด า ภายในเวลาไม่ก่ีสปัดาหห์ลงัจากการรุกราน

จากรสัเซียในวนัท่ี 24 ก.พ. นางอิรีนา เวเรชชกุ รองนายกรฐัมนตรียเูครนประกาศผ่านทางสถานีโทรทศันแ์ห่งชาติว่า "เป็นท่ีชดัเจนว่าจะมี การสูร้บกนัในบริเวณ

ดงักลา่ว และจะมีการระดมยิงดว้ยปืนใหญ่ เราจงึขอใหป้ระชาชนอพยพโดยดว่น ผูห้ญิงและเด็กไม่ควรมีอยูท่ี่นั่น และพวกเขาไมค่วรถกูใชเ้ป็นโลม่นษุย"์ 

 (+) ยูเครนปะทะรัสเซียทางตะวันออก-ตอนใต้ พลเรือนสังเวยชีวิต 6 ราย ยเูครนรายงานการปะทะกบักองก าลงัรสัเซียในวนัอาทิตย ์(10 ก.ค.) ท่ีแนวรบดา้น

ตะวนัออกและดา้นใต ้โดยมีพลเรอืนเสียชีวิต 6 รายจากเหตโุจมตีดว้ยจรวด ขณะท่ีสหรฐัพยายามหาทางเพิ่มการสนบัสนนุจากนานาชาติ เพ่ือต่อตา้นการรุกราน

ของรสัเซีย กองทพัของยูเครนเผยว่า กองก าลงัรสัเซียไดโ้จมตีท่ีมั่นของยูเครน ใกลก้ับเมืองสลอเวียนสก ์(Sloviansk) ทางตะวนัออก แต่จ าตอ้งถอนก าลงั และ

เพิ่มเติมว่า กองทพัรสัเซียไดเ้ปิดฉากโจมตีดว้ยขีปนาวธุแบบรอ่นในเมืองคารค์ิฟ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหาย หรือ

จ านวนผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต 

 (+) ยอดส่ังซื้อเคร่ืองจักรญ่ีปุ่นลดลงคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน ยอดสั่งซือ้เครื่องจักรของญ่ีปุ่ นปรบัตัวลดลงครัง้แรกในรอบ 3 เดือนในเดือนพ.ค. ซึ่งส่งผล

กระทบต่อความคาดหวงัของรฐับาลท่ีวา่ภาคเอกชนจะเพิ่มการใชจ้่ายเพ่ือพยงุเศรษฐกิจท่ีไดร้บัแรงกดดนัจากตน้ทนุพลงังานท่ีสงูขึน้และตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ท่ี

เพิ่มขึน้อันเน่ืองมาจากการอ่อนค่าของเงินเยน ส านักงานคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า ยอดสั่งซือ้เครื่องจักรพื ้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรส าหรบั

อตุสาหกรรมต่อเรอืและสาธารณปูโภคไฟฟ้า ปรบัตวัลง 5.6% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน แตะท่ีระดบั 9.088 แสนลา้นเยน (6.7 พนัล้านดอลลาร)์ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายภาคส่วนพบว่า ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรจากกลุ่มผูผ้ลิตหดตวั 9.8% เม่ือเทียบรายเดือน ส่วนยอดสั่งซือ้จากธุรกิจนอกภาคการผลิตลดลง 4.1% 

โดยไดร้บัแรงกดดนัจากค าสั่งซือ้จากภาคการขนสง่และไปรษณียท่ี์ปรบัตวัลดลง 

 (+) นักลงทุนคาดบิตคอยนม์ีโอกาสร่วงแตะหลัก $10,000 มากกว่าดีดตัวแตะ $30,000  ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานโดยอา้งผลส ารวจเอ็มแอลไอวี พลัส์ 

(MLIV Pulse) ว่า นกัลงทนุราว 60% จากทัง้หมด 950 รายในการส ารวจดงักลา่ว คาดวา่ราคาบิตคอยนมี์โอกาสท่ีจะรว่งแตะหลกั 10,000 ดอลลาร ์มากกวา่ท่ีจะ

ดีดตัวขึน้จนแตะหลกั 30,000 ดอลลาร ์เม่ือเทียบกับขณะนีซ้ึ่งมีราคาอยู่ท่ีประมาณ 20,500 ดอลลารจ์ากขอ้มูลบนเว็บไซต ์Coindesk.com ตัวเลขดังกล่าว

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า นักลงทุนมองตลาดคริปโทเคอรเ์รนซีอยู่ในช่วงขาลงแลว้ โดยราคาบิตคอยนท์รุดตัวลงอย่างหนักในปีนี ้เน่ืองจากนักลงทุน ลดการถือครอง

สินทรพัยเ์สี่ยงท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัปัญหาเงินเฟ้อและการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทคริปโทฯ หลายแห่งยงั

เผชิญกบัปัญหาสภาพคล่อง โดยเซลเซียส เน็ตเวิรก์ส ์(Celsius Networks) ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอรม์ปล่อยกูค้ริปโทเคอรเ์รนซีใหญ่ท่ีสดุในโลก ประกาศระงบั

การใหบ้รกิารดา้นการถอน การแลกเปลี่ยน และการโอนระหว่างบญัชีทัง้หมดเป็นชั่ วคราว เน่ืองจากตลาดประสบความผนัผวนอย่างหนกั ขณะเดียวกนั วอยเอ

เจอร ์ดิจิทลั (Voyager Digital) โบรกเกอรส์ินทรพัยด์ิจิทลัของสหรฐั ไดส้ั่งระงบัการซือ้ขายทัง้หมดของลกูคา้ รวมถึงการฝาก การถอน และการแจกรางวลัใหก้บั

ลกูคา้ สว่นบรษัิทโวลด ์(Vauld) ซึง่เป็นผูใ้หบ้ริการปลอ่ยกูค้รปิโทเคอรเ์รนซีสญัชาติสิงคโปร ์ประกาศระงบัการถอน การซือ้ขาย และการฝากครปิโทฯทัง้หมดบน

แพลตฟอรม์ของบรษัิทเชน่กนั 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 255.01 จุด กังวลเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ท่ามกลางความกงัวลท่ีว่า ตวัเลข

จา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัท่ีขยายตวัอย่างแข็งแกรง่ในเดือนมิ.ย.จะส่งผลใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้  ดชันีฮั่งเส็งเปิดท่ี 

21,470.77 จดุ ลดลง 255.01 จดุ หรอื -1.17%  

  (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 269.81 จุด รับแอลดีพีชนะเลือกตั้ง-เยนอ่อน ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ปรบัตวัในวนันี ้ขาน

รบัพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครฐับาลของญ่ีปุ่ น ไดร้บัชยัชนะในการเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา  (10 ก.ค.) นอกจากนี ้

ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากเงินเยนท่ีอ่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 24 ปีเม่ือเทียบเงินดอลลารส์หรฐั หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรของ

สหรฐัท่ีพุ่งขึน้เกินคาดเม่ือสปัดาหท่ี์แลว้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 26 ,787.00 จดุ เพิ่มขึน้ 269.81 จดุ หรือ 1.02% หุน้บวกน า

ตลาดไดแ้ก่ หุน้กลุม่ผูผ้ลิตอปุกรณส์ าหรบังานชั่งตวงวดั, กลุม่เหมืองแร ่และกลุม่ประกนั 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคัญทางเ ร  กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารที่ 12 ก.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -38.0 -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -40.0 -28.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนม.ิย.   92.6 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   40.3 38.1 

วนัพธุที่ 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.0% -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ิย.   1.1% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีที่ 14 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.8% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   235K 235K 

 22.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุรท์ี่ 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   1.0% 4.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดอืนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 08 ก.ค. 2565 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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