
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค ากลบัมาปิดปรบัตวัลดลง 8.90 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยเผชิญกบัแรงกดดนัส าคญัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลารพ์ุ่งขึน้ 0.95% 
แตะท่ีระดบั 108.268 ก่อนท่ีเชา้นีด้อลลารจ์ะพุ่งต่อแตะ 108.469 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่ จนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีอยู่เบือ้งหลงัการรว่งลงของทองค า
แตะระดับต ่าสุดในรอบกว่า 9 เดือนท่ี 1,722.90 ดอลลารต์่อออนซ์ ส่วนในวันนีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตัวผันผวนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1 ,722.90-
1,744.19 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยับวกช่วยหนนุราคาจากคณะกรรมการก ากบัดแูลเสถียรภาพการเงิน (FSB) เผยเม่ือวานนีว้่า จะเสนอมาตรการก ากับดแูล
สกลุเงินครปิโทเคอรเ์รนซีท่ีรดักมุใหค้รอบคลมุทั่วโลกในเดือนต.ค. นี ้หลงัจากท่ีตลาดหลายแห่งประสบความผนัผวนอย่างหนกัในช่วงท่ีผ่า นมา ซึ่งตอกย า้ถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก ากบัดแูลภาคธุรกิจนี ้ดา้น นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงประจ าท าเนียบขาวของสหรฐัเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะ
ขอใหก้ลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) เพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัเพ่ือใหร้าคาน า้มนัปรบัตวัลง ในการพบปะกบัผูน้  ากลุ่มประเทศความร่ วมมือแห่งอ่าวอาหรบัท่ี
ซาอดีุอาระเบียในสปัดาหนี์ ้นอกจากนี ้สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัจนัทร ์(11 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัวิตกว่าจีนอาจกลบัมา
ใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใชน้ า้มนัในประเทศ ประเด็นท่ีกล่าวมานีส้  าหรบัคืนนีใ้หน้กัลงทนุติดตาม
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.จาก NFIB  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
12/07/2565 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,732.90 1,729.63 -3.27 -0.19 

Spot Silver ($) 19.09 19.02 -0.06 -0.37 

เงนิบาท (฿/$) 36.24 36.36 0.12 0.32 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 29,850 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 106.26 105.45 -0.81 -0.76 

ดชันดีอลลาร ์ 108.21 108.36 0.15 0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.0038 1.0014 0.00 -0.24 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,700   1,676  1,652 

       1,745   1,766  1,784 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,745-1,766 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,700-1,676 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,766 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 219.13 จุด ตามดาวโจนส-์วิตกโควิดในจีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดตลาดลดลงในวนันี ้โดยปรบัตวัลงตาม

ทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัท่ีปิดลบในวนัจนัทร ์(11 ก.ค.) และตลาดยงัถกูกดดนัจากความวิตกเก่ียวกบัจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด -19 รายใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ใน

ประเทศจีน ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดท่ีระดบั 20,905.07 จดุ ลดลง 219.13 จดุ หรอื -1.04%  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 449.54 จุด จากแรงขายท าก าไร -จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดร่วงในเชา้วันนี ้

เน่ืองจากนกัลงทนุขายหุน้เพ่ือท าก าไรหลงัตลาดทะยานขึน้ 3 วนัติดต่อกนั ตลอดจนรอดผูลดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของสหรฐั ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการ

ใชจ้่ายของผูบ้รโิภคประจ าเดือนมิ.ย.ในวนัพธุนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 26,362.76 จดุ รว่งลง 449.54 จดุ หรือ -1.68% หุน้ท่ี

ปรบัตวัลงในชว่งเชา้วนันีน้  าโดยกลุม่เครื่องจกัร, กลุม่เครื่องใชไ้ฟฟา้ และกลุม่โลหะท่ีไมมี่สว่นผสมของเหล็ก 

 (+) G20 เล็งออกกฎคุมคริปโทฯ ทั่วโลกเดือนต.ค.นี ้คณะกรรมการก ากบัดแูลเสถียรภาพการเงิน (FSB) เผยวนันีว้่า จะเสนอมาตรการก ากบัดแูลสกลุเงินครปิ

โทเคอรเ์รนซีท่ีรดักมุใหค้รอบคลมุทั่วโลกในเดือนต.ค. นี ้หลงัจากท่ีตลาดหลายแห่งประสบความผนัผวนอย่างหนกัในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งตอกย า้ ถึงความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีการก ากบัดแูลภาคธุรกิจนี ้ท่ีผ่านมานัน้ FSB ซึ่งประกอบดว้ยผูมี้อ  านาจควบคมุ เจา้หนา้ท่ีการคลงั และธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม G20 

ท าไดเ้พียงแค่ติดตามตรวจสอบธุรกิจคริปโทฯ โดยกล่าวว่า ไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อระบบ อย่างไรก็ดี FSB กล่าวว่า ความวุ่นวายในตลาดคริปโทฯ ในช่วงท่ี

ผ่านมานัน้ตอกย า้ถึงความผนัผวน ความเปราะบางเชิงโครงสรา้ง และการเช่ือมโยงกบัระบบการเงิน FSB กล่าวในแถลงการณ ์"นอกเหนือจากการสรา้งความ

เสี่ยงท่ีท าใหน้กัลงทนุเสียหายอย่างมาก และกระทบต่อความเช่ือมั่นของตลาดท่ีเกิดจากการก่อตวัของความเสี่ยงดา้นจรรยาบรรณแลว้ ความล้มเหลวของผูเ้ล่น

ในตลาดยงัอาจสรา้งความเสี่ยงท่ีกระทบตอ่สวนอ่ืน ๆ ของระบบสนิทรพัยส์กลุเงินครปิโทฯ ไดอ้ยา่งรวดเรว็"  

 (-) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดลบ 70 เซนต ์กังวลจีนล็อกดาวนฉุ์ดดีมานด  ์สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัจนัทร ์(11 

ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัวิตกว่าจีนอาจกลบัมาใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใชน้ า้มนัในประเทศ 

นอกจากนี ้สญัญาน า้มนัดิบยงัถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 70 เซนต ์หรือ 0.7% ปิดท่ี 

104.09 ดอลลาร/์บารเ์รล ตลาดน า้มนัยงัไดร้บัแรงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผย

แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ลา่สดุซึง่แสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.2% ในไตรมาส 2 จากเดิมท่ีบ่งชีว้า่มีแนวโนม้หดตวั 1.9% นอกจากนี ้สญัญา

น า้มนัยงัไดร้บัผลกระทบจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร ์โดยดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุใน

ตะกรา้เงิน พุง่ขึน้ 0.95% แตะท่ี 108.0220 เม่ือคืนนี ้

 (-) ไบเดนเยือนตะวันออกกลาง หวังชวนโอเปกเพิ่มการผลิตแก้ปัญหาน ้ามันแพง นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงประจ าท าเนียบขาวของ

สหรฐัเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะขอใหก้ลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) เพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัเพ่ือใหร้าคาน า้มนัปรบัตั วลง ในการพบปะกบั

ผูน้  ากลุม่ประเทศความรว่มมือแหง่อ่าวอาหรบัท่ีซาอดีุอาระเบียในสปัดาหนี์ ้โดยสหรฐัเช่ือวา่กลุม่โอเปกมีศกัยภาพในการเพิ่มการผลิตน า้มนั แมซ้าอฯุ และสหรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์เคยออกตัวไวว้่ากลุ่มโอเปกแทบจะไม่สามารถเพิ่มการผลิตน า้มนัได ้การเดินทางเยือนตะวนัออกกลางครัง้นีมี้ขึน้ในช่วงเ วลาท่ีปธน.ไบเดนมี

คะแนนนิยมลดลงอย่างมาก หลงัจากราคาน า้มนัปรบัตวัขึน้สงูจนกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องประชาชน  

 (-) "เยลเลน" ยังเช่ือม่ันเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งมาก แม้เงนิเฟ้อพุง่สูง เจา้หนา้ท่ีอาวโุสของกระทรวงการคลงัสหรฐัเปิดเผยว่า ในระหวา่งการพบปะกบันาย

ชนุอิจิ ซูซูกิ รฐัมนตรคีลงัของญ่ีปุ่ นนัน้ นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัจะเนน้ย า้ถึงความแข็งแกรง่ของเศรษฐกิจสหรฐั แมเ้ผชิญกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีระดบัสงู 

และผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/2565 ลดลง 1.6% เม่ือเทียบรายปีก็ตาม เจา้หนา้ท่ีดงักลา่วระบวุา่ นางเยลเลนจะอธิบายถึงขัน้ตอน

ต่าง ๆ ท่ีสหรฐัจะด าเนินการเพ่ือแกปั้ญหาเงินเฟ้อ ขณะท่ีจะยืนยนัว่า เศรษฐกิจสหรฐัยงัคงแข็งแกรง่อย่างมาก เน่ืองจากก าลงัแรงงานของสหรฐัยงัคงแข็งแกรง่

และอตัราการวา่งงานใกลแ้ตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ ์

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ 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 

วนัพ หสับดีที่ 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. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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 ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 11 ก.ค. 21.15 น. องัก ษ 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. องัก ษ 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 

วนัพ หสับดีที่ 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 การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.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 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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