
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดลดลง 14.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากดชันีดอลลาร์ท่ีฟืน้ตวัขึน้มา หลงัเกิดการอ่อนค่าของยูโรเน่ืองจากนกัลงทนุกงัวล
วิกฤติพลังงานยุโรปอีกครัง้ และลดการถือครองยูโรก่อน ECB จะประชุมนโยบายการเงินเสร็จสิน้ในวนันี ้ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway 
down ในกรอบ 1,689.60-1,697.34 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีแรงกดดนัตอ่เน่ืองมาจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ หลงัจากท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มี
มติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ สวนทางกบัการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่ส่วนต่างดอกเบีย้จะกว้างมากขึน้ และ
อาจส่งผลให้เกิดการย้ายการถือเงินเยนไปถือเงินดอลลาร์แทน อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยับวกชะลอการร่วงลงของทองค าไว้ หลงันายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย แสดงให้เห็นว่ารัสเซียวางเป้าหมายการท าสงครามใหญ่ขึน้ มากกว่าแค่ในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวนัออก หากชาติ
ตะวนัตกยังคงเดินหน้าจัดส่งอาวธุโจมตีระยะไกลให้กบัยูเครน ประกอบกบัประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ เผยว่ากองทพัสหรัฐเช่ือการเยือน ไต้หวนัของ 
นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ครัง้แรกในรอบ 25 ปี ไม่ใช่ความคิดท่ีดีนกัในตอนนี ้เน่ืองจากจะสร้างความไม่พอใจให้กบัจีน ซึง่จีนมองว่า
ไต้หวนัเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน และอาจไปท าลายความสัมพันธ์จีน -สหรัฐ ส าหรับวันนีจ้ับตาผลการประชุม ECB และในฝ่ังสหรัฐติดตามผลส ารวจ
แนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงาน และดชันีชีน้ าเศรษฐกิจของ CB 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
21-07-2565 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,695.70 1,692.77 -2.93 -0.17 

Spot Silver ($) 18.65 18.62 -0.03 -0.16 

เงนิบาท (฿/$) 36.69 36.73 0.04 0.10 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,750 29,550 -200 -0.67 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 106.54 106.02 -0.52 -0.49 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 106.73 -0.31 -0.29 

เงนิยโูร (€/$) 1.0179 1.0223 0.00 0.44 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,676   1,652  1,633 

       1,714   1,732  1,751 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,680-1,676 

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,707-1,714 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,676 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) รัสเซียขยายเป้าหมายท าสงครามยูเครนท่ามกลางการปะทะเดือด กองทพัยเูครนเปิดเผยวา่สามารถปลิดชีพทหารรัสเซียได้ 111 นายในพืน้ท่ีทางภาคใต้
และตะวนัออกในวนัพธุท่ีผ่านมา (20 ก.ค.) ขณะท่ีนายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้แสดงให้เห็นว่า รัสเซียวางเป้าหมาย
ใหญ่ขึน้ หลงัสงครามในยูเครนยืดเยือ้มา 5 เดือน ทัง้นี ้นายลาฟรอฟให้สมัภาษณ์กบัส านักข่าวอาร์ไอเอ โนวอสตีของทางการรัสเซียเมื่อวนัพุธว่า ภารกิจของ
กองทัพรัสเซียในยูเครนมีมากกว่าแค่ในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวนัออกแล้วในขณะนี ้โดยเช่ือว่ารัสเซียจะขยายขอบเขตการท าสงครามเพิ่มเติมหากชาติ
ตะวนัตกยงัคงเดินหน้าจดัส่งอาวธุโจมตีระยะไกลให้กบัยเูครนตอ่ไป เช่น เคร่ืองยิงจรวดหลายล ากล้องอตัตาจรหรือ HIMARS ของสหรัฐ คณะบริหารท่ีรัสเซียจดัตัง้
ขึน้ในเมืองซาโปริเซีย ของยูเครน หลงัรัสเซียยึดครองเอาไว้ได้ เปิดเผยวา่ ยูเครนได้ใช้โดรนยิงถล่มสถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองดงักล่าว แตเ่ตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์
ไม่ได้รับความเสียหายส่วนกองทพัยูเครนรายงานเหตโุจมตีอย่างหนกัจากฝ่ายรัสเซียเช่นเดียวกนั แตก่องก าลงัภาคพืน้ของรัสเซียประสบความล้มเหลวในการรุก
คืบดินแดนยเูครนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในช่วง 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมา ฝ่ายตนสามารถท าลายยานพาหนะรัสเซียได้ 17 คนั โดยบางส่วนเป็นยานเกราะ และสงัหารทหาร
รัสเซียไปกวา่ 100 นาย 

 (+) CIA จวกรัสเซียท าข้อตกลงซือ้โดรนอิหร่านบ่งชีถ้ึงความถดถอยทางทหาร  นายวิลเลียม เบิร์นส์ ผู้อ านวยการส านกัข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) ระบวุ่า 
การท่ีรัสเซียสนใจซือ้โดรนจากอิหร่าน เพื่อใช้ท าสงครามในยูเครนนัน้แสดงให้เห็นถึงสถานะทางทหารท่ีย ่าแย่ของประเทศ "รัสเซียติดต่อซื อ้โดรนจากอิหร่านจริง" 
นายเบิร์นส์กล่าวขณะเข้าร่วมการประชุมด้านความมัน่คงประจ าปีพร้อมเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุสในคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน นายพลและนกัการทูต
สหรัฐในรัฐโคโลราโด "รัสเซียและอิหร่านต้องพึ่งพากัน แม้ไม่ได้เช่ือใจอีกฝ่ายอย่างแท้จริง เพราะเป็นคู่แข่งกนัในด้านพลงังานและในท างประวติัศาสตร์ แต่กรณี
ดงักล่าวท าให้เราตระหนกัได้ถึงความขาดแคลนด้านอตุสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียในปัจจบุนั และความยากล าบากของพวกเขา หลงัเผชิญความสญูเสียอย่าง
หนกัในการกร าศึกกบัยูเครน" นอกจากนี ้นายเบิร์นส์กล่าวด้วยวา่ การรุกรานยูเครนของรัสเซียนัน้ถือเป็น "ยทุธศาตร์ท่ีล้มเหลว" โดยหน่ วยขา่วกรองสหรัฐประเมิน
วา่ รัสเซียได้สญูเสียพลทหารจากการบกุโจมตียเูครนไปแล้ว 15,000 นายและบาดเจ็บอีกประมาณ 45,000 นาย 

 (+) กองทัพสหรัฐค้านแผนเยือนไต้หวันของ "เพโลซี" ชีไ้ม่เหมาะสมในเวลานี  ้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐเปิดเผยวา่ กองทพัสหรัฐเช่ือว่า การเยือน
ไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ "ไมใ่ช่ความคิดท่ีดีนกัในตอนนี"้ หลงัจากท่ีสื่อรายงานวา่ นางเพโลซีก าลงัวางแผนการเดินทางไปยงั
ไต้หวนัซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กบัจีน ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานเมื่อวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) ว่าในเดือนหน้า นางเพโลซีมีแผนการท่ีจะเดินทางไปเยือนไต้หวนัเป็น
ครัง้แรกในรอบ 25 ปี เพื่อแสดงการสนบัสนนุไต้หวนัซึง่จีนมองวา่เป็นดินแดนสว่นหนึ่งของจีน ด้านนายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศจีนระบใุนการ
แถลงข่าวเมื่อวนัองัคาร (19 ก.ค.) ว่า "เราขอคดัค้านอย่างเต็มท่ีต่อการมีปฏิสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการระหวา่งสหรัฐและไต้หวนัในทุกรูปแบบ จะเป็นการท าลาย
อธิปไตยและบรูณภาพแห่งดินแดนของจีน และสง่ผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรงตอ่รากฐานทางการเมืองของความสมัพนัธ์จีน-สหรัฐ" 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลังแบงก์ชาติญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินตามคาด  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน หลงัจากธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ตามคาดในวนันี ้ซึ่งสวนทางกับการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่การตดัสินใจของ BOJ มีแนวโน้มท่ีจะเร่งให้เกิดการเทขายเงินเยน โดยเฉพาะเมื่อเฟดมีแผนจะปรับขึน้ดอกเบีย้ในสปัดาห์หน้า ส านกั
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 138.32-138.35 เยน เทียบกับ 138.21-138.31 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 138.12-
138.14 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0207-1.0211 ดอลลาร์ และ 141.18-141.27 เยน เทียบกับ 1.0176-1.0186 
ดอลลาร์ และ 140.66-140.76 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0225-1.0227 และ 141.23-141.27 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อบา่ยวานนี ้

 (-) แบงก์ชาตญ่ีิปุ่ นคงนโยบายการเงนิตามคาด-เพิ่มคาดการณ์เงนิเฟ้อปีนีสู่้ 2.3% ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็น
พิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ีระดบั -0.1% และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ท่ีประมาณ 0% 
เพื่อสนบัสนุนการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ หลงัได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้นี ้BOJ ยงัคงควบคมุเพดานของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปีไม่ให้สงูเกิน 0.25% แม้ว่านักลงทุนคาดหวงัว่า BOJ จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน เน่ืองจากการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายได้ส่งผลให้เงินเยนทรุดตวัลงอย่างรุนแรง ในการประชุมครัง้นี ้คณะกรรมการ BOJ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของปีงบประมาณ 2565 โดยระบวุา่ ดชันี
ราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่งไมน่บัรวมราคาอาหารสด จะขยายตวั 2.3% ซึง่สงูกว่าตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 1.9% นอกจากนี ้BOJ ยงัได้ปรับลดคาดการณ์
การขยายตวัของเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2565 ลงสู่ระดบั 2.4% จากเดิมท่ี 2.9% เน่ืองจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และปัญหาคอขวดในห่วงโซ่
อปุทาน ยงัคงเป็นปัจจยัฉดุเศรษฐกิจ  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคัญทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  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. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐั  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. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  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- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    55** 67 

วนัองัคารท่ี 19 ก.ค. 19.30น. สหรัฐ  การอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.   1.69M** 1.70M 

 19.30น. สหรัฐ  ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   1.56M** 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.6%** 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.4%** 9.1% 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   -0.4M** 3.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  
 

-0.10%** -0.10% 

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.25% 0.00% 

 19.30น. สหรัฐ  ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.5% -0.4% 

วนัศกุร์ท่ี 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.0 53.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.3 

 
20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6 52.7 

 
20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.6 52.7 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 15 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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