
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตัวเพิ่มขึน้ 9.40 ดอลลารต์่อออนซ ์โดย ไดร้บัแรงหนุนจากแรงซือ้ Buy the dip และซือ้ทางเทคนิค ประกอบกับ
ดอลลารล์ดข่วงบวกลง ส่งผลใหร้าคาทองค าดีดตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุท่ี 1,745.18 ดอลลารต์่อออนซ ์ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัแคบๆ ในทิศทาง 
Sideway ออกขา้งอยู่ในกรอบระหว่าง 1,725.25-1,736.27 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยับวกช่วยหนุนราคาจากบรษัิทเซลเซียส เน็ตเวิรก์ (Celsius Network) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในแพลตฟอรม์ปลอ่ยกูค้รปิโทเคอรเ์รนซีรายใหญ่ท่ีสดุในโลก ไดย่ื้นค ารอ้งต่อศาลสหรฐัเพ่ือขอพิทกัษท์รพัยต์ามมาตรา 11 ของกฎหมายลม้ละลาย หลงัจาก
บรษัิทไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากภาวะผนัผวนในตลาดครปิโทฯ ดา้น เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สง่สญัญาณว่า เฟดอาจจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้มากกว่า 0.75% หรืออาจแรงถึง 1% ในการประชมุเดือนนี ้หลงัจากตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัพุ่งขึน้สงูกว่าการคาดการณ ์นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะผูบ้รหิาร
ของสภาแหง่รฐัจีนซึง่น าโดยนายหลี่ เคอ่เฉียง นายกรฐัมนตรเีปิดเผยวา่ จีนจะด าเนินขัน้ตอนดา้นนโยบายท่ีแข็งแกรง่มากขึน้เพ่ือรกัษาระดบัเงินเดือนใหมี้เสถียรภาพ
และกระตุน้การสรา้งงาน เพ่ือสรา้งเสถียรภาพใหแ้ก่การจา้งงานโดยรวม ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัมากดดนัราคาทองค าได้ ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กั
ลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI),จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาหแ์ละถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ท่ีเฟด 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
14/07/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.50 1,729.56 -4.94 -0.28 

Spot Silver ($) 19.20 19.12 -0.08 -0.42 

เงนิบาท (฿/$) 36.20 36.28 0.08 0.21 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,700 29,750 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.61 100.17 0.56 0.56 

ดชันดีอลลาร ์ 108.02 108.31 0.29 0.27 

เงนิยโูร (€/$) 1.0058 1.0028 0.00 -0.30 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,700   1,676  1,652 

       1,745   1,766  1,784 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,738-1,745 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,707-1,700 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,766 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) "เซลเซียส" บริษัทปล่อยกู้คริปโทฯรายใหญ่ยื่นขอล้มละลาย เซ่นพิษตลาดทรุด บริษัทเซลเซียส เน็ตเวิรก์ (Celsius Network) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แพลตฟอรม์ปล่อยกูค้รปิโทเคอรเ์รนซีรายใหญ่ที่สดุในโลก ไดย่ื้นค ารอ้งต่อศาลสหรฐัเพื่อขอพิทกัษท์รพัยต์ามมาตรา 11 ของกฎหมายลม้ละลาย หลงัจาก
บริษัทไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากภาวะผันผวนในตลาดคริปโทฯ เซลเซียสออกแถลงการณใ์นวนัพุธ (13 ก.ค.) โดยระบุว่า "ทางบริษัทก าลงัมองหา
แนวทางในการสรา้งเสถียรภาพของธุรกิจโดยใชว้ิธีการปรบัโครงสรา้ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มมลูค่าสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุคน โดยขณะนีบ้รษัิทมีเงินสดอยู่
ประมาณ 167 ลา้นดอลลาร ์เพื่อพยงุกิจการใหด้ าเนินต่อไปในเวลานี"้ ส  านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เซลเซียสเป็นบรษัิทครปิโทฯ ที่มีช่ื อเสียงรายล่าสดุที่
ตดัสินใจย่ืนขอพิทกัษท์รพัยต์ามกฎหมายลม้ละลาย โดยเมื่อวนัที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา บรษัิทวอยเอเจอร ์ดิจิทลั (Voyager Digital) ซึ่งเป็นโบรกเกอรส์ินทรพัย์
ดิจิทลัของสหรฐัไดย่ื้นค ารอ้งตอ่ศาลสหรฐัเพื่อขอพิทกัษท์รพัยต์ามมาตรา 11 เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่บรษัิททร ีแอโรวส์ แคปิตอล (Three 
Arrows Capital หรอื 3AC) ผิดนดัช าระหนีเ้งินกูท้ี่จะตอ้งจ่ายใหก้บัวอยเอเจอรจ์  านวนมากถึง 670 ลา้นดอลลาร ์

 (-) เฟดจอ่ขึน้ดอกเบีย้แรง 1% ในการประชุมเดอืนนี ้หลังเงนิเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด เจา้หนา้ที่ระดบัสงูของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สง่สญัญาณว่า 
เฟดอาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่า 0.75% หรอือาจแรงถึง 1% ในการประชมุเดือนนี ้หลงัจากตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัพุ่งขึน้สงูกว่าก ารคาดการณ ์
กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผู้บรโิภค พุ่งขึน้ 9.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี 
ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี นอกจากนี ้ตวัเลขดงักล่าวยงัสงูกว่าระดบั 8.6% ในเดือนพ.ค. และสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท้ี่ ระดบั 8.8% ส่วน
ดชันี CPI พืน้ฐาน ซึง่ไมน่บัรวมหมวดอาหารและพลงังาน เพิ่มขึน้ 5.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งแมว้่าชะลอตวัลงจากเดือนพ.ค.ที่พุง่ขึน้ 6.0% แต่
ยงัสงูกวา่ที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 5.8% 

 (-) เลขาธิการ UN ชื่นชมความส าเร็จในการเจรจาส่งออกธัญพืชยูเครนผ่านทะเลด า นายอนัโตนิโอ กูเตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ได้
ออกมายกย่องความกา้วหนา้ครัง้ส  าคญัเมื่อวานนี ้(13 ก.ค.) ในการรบัประกนัการส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารของยเูครนผ่านทะเลด านายกเูตอรเ์รสกล่าวกบั
นักข่าวว่า "วนันีท้ี่เมืองอิสตันบูล เราไดเ้ห็นความกา้วหนา้ที่ส  าคัญในการรบัรองการส่งออกผลิตภัณฑอ์าหารจากยูเครนผ่านทะเลด าอย่างมั่ นคงและ
ปลอดภยัแลว้ ในโลกที่มืดมนจากวิกฤตการณท์ั่วโลกวนันี ้ในที่สดุเราก็ไดเ้ห็นมีแสงแห่งความหวงั แสงแห่งความหวงัที่บรรเทาความทกุขย์า กของมนษุย ์
และบรรเทาความหิวโหยที่เกิดขึน้ทั่วโลก แสงแห่งความหวงัที่จะช่วยเหลือบรรดาประเทศก าลงัพฒันาและเหล่าผูค้นที่เปราะบาง แสงแห่งความหวงัที่จะ
น ามาซึง่ความมั่นคงของระบบอาหารทั่วโลก" เลขาธิการ UN กล่าววา่ แมจ้ะยงัตอ้งด าเนินการบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อใหค้วามคืบหนา้ในปัจจบุนัมีความเป็น
รูปเป็นรา่ง แต่ทิศทางความส าเรจ็นัน้ชดัเจน ในทา้ยที่สดุ เปา้หมายของทกุฝ่ายไมใ่ช่เพียงขอ้ตกลงระหวา่งรสัเซียและยเูครน แตเ่ป็นขอ้ตกลงรว่มกนัส าหรบั
ทัง้โลก 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 185.43 จุด หลังเยนร่วงต ่าสุดรอบ 24 ปี ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึน้ในวนันี ้
โดยหุน้กลุ่มส่งออกไดร้บัอานิสงสจ์ากเงินเยนที่อ่อนค่าลงแตะระดบั 138 เยนเมื่อเทียบกบัดอลลารใ์นช่วงเชา้นี ้ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 24 ปี หลงัจาก
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ที่สงูเกินคาดของสหรฐัท าใหน้กัลงทนุคาดว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัที่รุนแรงขึน้ ส  านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,664.20 จดุ เพิ่มขึน้ 185.43 จดุ หรอื +0.70% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้ในช่วงเชา้วนันีน้  าโดยกลุ่มเกษตรและ
ประมง, กลุม่ขนสง่ทางทะเล ตลอดจนกลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 20.32 จุด นลท.ช้อนซือ้หลังหุ้นร่วงหนัก ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันี ้โดยไดแ้รงหนนุจาก
ค าสั่งชอ้นซือ้เก็งก าไร หลงัจากตลาดรว่งเมื่อวานนี ้ท่ามกลางความวิตกกงัวลว่ารฐับาลจีนกลบัมาใชม้าตรการล็อกดาวนอ์ีกครัง้ หลงัจากจ านวนผูต้ิดเชือ้
โควิด-19 พุง่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 20,818.27 จดุ เพิ่มขึน้ 20.32 จดุ หรอื +0.10% 

 (-) จีนเตรียมด าเนินมาตรการเพิ่มเติม หวังสร้างเสถียรภาพการจ้างงาน ที่ประชุมคณะผูบ้ริหารของสภาแห่งรฐัจีนซึ่งน าโดยนายหลี่ เค่อเฉียง 
นายกรฐัมนตรเีปิดเผยว่า จีนจะด าเนินขัน้ตอนดา้นนโยบายที่แข็งแกรง่มากขึน้เพื่อรกัษาระดบัเงินเดือนใหม้ีเสถียรภาพและกระตุน้การสรา้งงาน เพื่อสรา้ง
เสถียรภาพใหแ้ก่การจา้งงานโดยรวมที่ประชมุระบวุ่า การจา้งงานมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการรบัประกนัการด ารงชีพของผูค้นและยงัเป็นรากฐานที่
ส  าคญัในการรกัษาศกัยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมใหม้ีเสถียรภาพ โดยงานมีความส าคญัต่อการสรา้งความมั่งคั่งและเพิ่มรายได ้ซึ่งจะกลบัมากระตุน้
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคและขบัเคลื่อนการขยายตวัของเศรษฐกิจและอตัราการวา่งงานใกลแ้ตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ ์

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคัญทางเ รษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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 กรกฎาคม 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. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -53.8** -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -51.1** -28.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนม.ิย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.5** 38.1 

วนัพธุที่ 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.5%** -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.8%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ิย.   1.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** 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 ดชันีราคาผูผู้ผ้ลิต (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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