
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,717.10-1,728.09 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกขา้งอยู่ภายในกรอบ
แนวรบัและแนวตา้นที่ใหไ้ว ้หลงัจากวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัลดลง 7.70 ดอลลารต์่อออนซ ์จากแรงขายลดสถานะการถือครองทองค าก่อนที่ธนาคารกลางสหรฐั
(เฟด)จะประชมุนโยบายการเงินเสร็จสิน้ลงในช่วงกลางสปัดาหน์ี ้ ประกอบกับอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีฟ้ืนตวัจากระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 เดือน จน
เป็นปัจจัยกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ขณะที่เชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยับวกจากสญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. 
เพิ่มขึน้ 2 ดอลลาร ์หรือ 2.1% ปิดที่ 96.70 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 1.95 ดอลลาร ์หรือ 1.9% ปิดที่ 105.15 
ดอลลาร/์บารเ์รล นอกจากนี ้การคาดการณเ์กี่ยวกบัภาวะอปุทานน า้มนัตงึตัวยงัเป็นปัจจัยหนุนตลาดเช่นกัน อีกทัง้ โกลดแ์มน แซคสป์รบัลดคาดการณแ์นวโนม้การเติบโต
ของดชันี MSCI China ลงเหลือ 0% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 4% ดชันี MSCI China รว่งลงกว่า 6% ในเดือนก.ค. เนื่องจากนกัลงทุนวิตกกงัวลเกี่ยวกบัภาวะชะลอ
ตวัของตลาดอสงัหาริมทรพัยจ์ีน รวมทัง้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, การที่รฐับาลจีนออกมาตรการควบคุมธุรกิจเทคโนโลยี และปัญหาภูมิรฐัศาสตร์ 
ดา้น ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในช่วงเชา้วนันี ้โดยปรบัตวัขึน้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดบวกเม่ือวานนี ้(25 ก.ค.) โดยนักลงทุนมุ่งความ
สนใจไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และการเปิดเผยตวัเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัในสปัดาหน์ี ้ประเด็นที่กล่าวมานีอ้าจเป็น
ปัจจยัที่มากดดนัต่อราคาทองค าได ้ส าหรบัคืนนีใ้หต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS,ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.
โดย CB,ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จากเฟดริชมอนดแ์ละยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                        
26/07/2565 11:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,718.70 1,721.66 2.96 0.17 

Spot Silver ($) 18.40 18.51 0.11 0.60 

เงนิบาท (฿/$) 36.69 36.68 -0.02 -0.04 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,050 29,950 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 104.86 106.42 1.56 1.49 

ดชันดีอลลาร ์ 106.48 106.39 -0.09 -0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.0219 1.0225 0.00 0.06 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,707   1,691  1,676 

       1,738   1,757  1,786 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,738-1,757  

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,714-1,707 

ตัดขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 

 

 



 

• (+) สหรัฐพิจารณาประกาศฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในประเทศ  วอชิงตัน โพสต์รายงานในวันจันทร ์(25 ก.ค.) ว่า 
คณะท างานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐัก าลงัพิจารณาว่า จะประกาศใหก้ารแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในประเทศเป็นภาวะฉุกเฉิน
ดา้นสาธารณสขุหรือไม่ รายงานระบุว่า รฐับาลสหรฐัก าลงัวางแผนท่ีจะแต่งตัง้ผูป้ระสานงานของท าเนียบขาวใหก้ ากับดูแลการรบัมือกับการแพร่
ระบาดของโรคฝีดาษลิงในประเทศ ดา้นส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ข่าวดงักล่าวมีขึน้เพียงไม่ก่ีวนัหลงัจากท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศ
ใหโ้รคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุระหว่างประเทศ 

• (+) ดาวโจนสฟิ์วเจอรร่์วง 160 จุด หลัง "วอลมารท์" หั่นคาดการณ์ผลก าไรปีนี้ ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงลงในช่วงเชา้นี ้หลังจากบริษัท
วอลมารท์ปรบัลดคาดการณผ์ลก าไรไตรมาส 2 และผลก าไรตลอดปี 2565 ณ เวลา 08.16 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งลง 160 จุด 
หรือ -0.50% แตะท่ี 31,807 จุด วอลมารท์ซึ่งเป็นบรษิัทคา้ปลีกรายใหญ่ท่ีสดุของสหรฐั และไดร้บัการพิจารณาว่าเป็นบรษิัทท่ีมีผลต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจสหรฐั ปรบัลดคาดการณผ์ลก าไรในไตรมาส 2 และผลก าไรตลอดปี 2565 โดยระบุว่า ภาวะเงินเฟ้อก าลงัส่งผลใหผู้บ้รโิภคลดการใชจ้่าย
สินคา้จ าพวกเสือ้ผา้และเครื่องไฟฟ้า และหนัไปใชจ้่ายเฉพาะสินคา้ท่ีจ าเป็น เช่น อาหาร ทัง้นี ้วอลมารท์คาดการณว์่า ก าไรต่อหุน้ในไตรมาส 2 จะ
ลดลงราว 8% - 9% และคาดว่าก าไรต่อหุน้ในปีงบการเงิน 2565 จะลดลงราว 11% - 13% จากก่อนหนา้นีท่ี้คาดว่าก าไรต่อหุน้ในไตรมาส 2 จะขยบั
ขึน้เล็กนอ้ย และก าไรต่อหุน้ในปี 2565 จะลดลงเพียง 1% 

• (+) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดบวก $2 ดอลลอ์่อนหนุนแรงซือ้ สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวนัจนัทร ์
(25 ก.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์และการฟ้ืนตวัของตลาดหุน้สหรฐั นอกจากนี ้การคาดการณเ์ก่ียวกับภาวะอุปทาน
น า้มันตึงตัวยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดเช่นกัน ทั้งนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 2 ดอลลาร ์หรือ 2.1% ปิดท่ี 96.70 ดอลลาร/์
บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 1.95 ดอลลาร ์หรือ 1.9% ปิดท่ี 105.15 ดอลลาร/์บารเ์รล ภาวะการซือ้
ขายในตลาดน า้มันไดร้บัปัจจัยหนุนจากการฟ้ืนตัวของตลาดหุน้สหรฐั รวมทั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์โดยดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวัด
ความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.23% แตะท่ี 106.4840 เมื่อคืนนี ้

• (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 17.52 จุด แรงขายหุ้นเทคโนฯกลบแรงซือ้หุ้นพลังงาน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดไร้
ทิศทางในเชา้วนันี ้โดยแรงซือ้หุน้กลุ่มพลงังานตามราคาสญัญาน า้มนัดิบท่ีพุ่งขึน้นัน้ ไดถู้กบดบงัดว้ยแรงเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยีตามทิศทางดชันี 
Nasdaq ของสหรฐั ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 27,681.73 จุด ลดลง 17.52 จุด หรือ -0.06% หุน้บวกน าตลาด
ไดแ้ก่ กลุ่มเหมืองแร,่ กลุ่มผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน ตลอดจนกลุ่มประกนั ขณะท่ีหุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันีน้ าโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่ม
สินคา้เบ็ดเตล็ด และกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั 

• (+) โกลดแ์มนแซคสห์ั่นคาดการณ์ดัชนี MSCI China เหลือ 0% เหตุตลาดอสังหาฯจีนตกต ่า โกลดแ์มน แซคส ์ปรบัลดคาดการณแ์นวโนม้
ดชันี MSCI China เนื่องจากตลาดอสงัหารมิทรพัยข์องจีนทรุดตวัลงอย่างหนกั โดย MSCI China เป็นดชันีท่ีติดตามหุน้ของบรษิัทจีนกว่า 700 แห่งท่ี
จดทะเบียนในตลาดหุน้ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงบรษิัทเทนเซ็นต,์ บีวายดี (BYD) และธนาคารอินดสัเทรียล แอนด ์คอมเมอรเ์ชียล แบงก ์ออฟ ไชน่า (ICBC) 
ทัง้นี ้โกลดแ์มน แซคสป์รบัลดคาดการณแ์นวโนม้การเติบโตของดชันี MSCI China ลงเหลือ 0% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมท่ีระดบั 4%ดชันี MSCI 
China รว่งลงกว่า 6% ในเดือนก.ค. เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะชะลอตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัยจ์ีน รวมทัง้ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19, การท่ีรฐับาลจีนออกมาตรการควบคมุธุรกิจเทคโนโลยี และปัญหาภมูิรฐัศาสตร ์

• (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 113.74 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในช่วงเชา้วนันี ้โดยปรบัตวัขึน้
ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดบวกเมื่อวานนี ้(25 ก.ค.) ขณะท่ีนกัลงทุนมุ่งความสนใจไปท่ีการประชุมของธนาคารกลางสหรั ฐ 
(เฟด) และการเปิดเผยตัวเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัในสปัดาห์นี ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งเปิดตลาดท่ีระดบั 20,676.68 จุด 
เพิ่มขึน้ 113.74 จดุ หรือ +0.55% 

                                                                                                                                                   ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 
 

 
 
 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 

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. 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. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   96.8 98.7 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   -17 -11 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   663K 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -29.0 -27.4 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -0.4M 

วนัพ หสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50% 1.75% 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

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

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 251K 

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

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

 19.30น. สหรฐั  รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

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

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

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 22 ก.ค. 2565 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
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