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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,722.10-1,730.13 ดอลลาร์ตอ่ หลงัจากวานนีปิ้ดลดลง 7.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดนัจากการอ่อน
คา่ของสกลุเงินยโูร ทา่มกลางความกังวลวา่เศรษฐกิจยโูรโซนจะเข้าสูภ่าวะถดถอย เน่ืองจากวิกฤตพลงังานในยโุรปมีแนวโน้มเลวร้ายลง สง่ผลให้ดชันีดอลลาร์พุ่งขึน้สงูสดุใน
รอบ 20 ปีครัง้ใหม่ ขณะที่วนันีมี้ปัจจยัหนนุจากญ่ีปุ่ นเผยมีผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่กว่า 76,000 ราย เพ่ิมขึน้กว่า 2 เท่าจากสปัดาห์ก่อน อีกทัง้จีนได้ล็อกดาวน์เมืองหวู่กัง 
ศนูย์กลางผลิตเหล็ก ในมณฑลเหอหนานของจีน 3 วนั ตามนโยบาย Zero-covid รวมไปถึง CDC เผยโอมิครอนสายพนัธุ์  BA.5 และ BA.4 ครองสดัสว่นกว่า 80% ในสหรัฐ 
ประกอบกับ GDP สหราชอาณาจกัรเดือนพ.ค.เพิ่ม 0.5% พลิกมาบวกจากเดือนก่อน -0.3% และเกินที่คาดไว้ในระดบั 0.1% ซึ่งอาจสง่ผลให้สกลุเงินปอนด์แข็งคา่ขึน้ กดดนั
สกุลดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง และกลับมาหนนุทอง อย่างไรก็ตามด้านน า้มนัดิบยงัร่วงลงต่อเน่ืองทัง้ สญัญาน า้มันดิบ WTI และ BRENT จากการแข็งค่าของดอลลาร์ รวมถึง
ศลุกากรเผยยอดส่งออกเดือนมิ.ย.ของจีนพุ่งขึน้ 17.9% เม่ือเทียบรายปี แข็งแกร่งที่สดุในรอบ 5 เดือน และยอดส่งออกคร่ึงปีแรกพุ่ง 13.2% ซึง่บ่งชีว้า่เศรษฐกิจจีนเร่ิมฟืน้ตวั 
ประเด็นเหลา่นีอ้าจกดดนัทองค าได้ ทัง้นีแ้นะน าขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกวง่ตวั บริเวณแนวต้าน โดยราคายงัมีโอกาสทดสอบแนวต้านโซนที่ 1,738-1,745 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ให้ดแูรงซือ้แรงขายในชว่งนีเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจ เข้าซือ้คืน หากราคาออ่นตวัลงสามารถยืนเหนือ 1,700-1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ส าหรับวนันีจ้บัตาการเปิดเผย
ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.ของสหรัฐ โดยนักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะพุง่ขึน้ 8.8% เม่ือเทียบรายปี  ซึ่งสงูกวา่ระดบั 8.6% ของเดือนพ.ค. ทัง้นี ้หากดชันี CPI พุ่งขึน้เกิน
คาดอาจกระตุ้นการเร่งขึน้ดอกเบีย้ของเฟด ซึง่จะกดดนัทองค าได้ กลบักนัหากดชันี CPI แยเ่กินคาด จะบัน่ทอนการเร่งขึน้ดอกเบีย้ของเฟด และหนนุราคาทองค า 
   
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
13-07-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,725.10 1,728.80 3.70 0.21 

Spot Silver ($) 18.90 18.97 0.07 0.37 

เงนิบาท (฿/$) 36.19 36.16 -0.03 -0.08 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 29,700 -200 -0.67 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.14 100.09 0.95 0.96 

ดชันดีอลลาร ์ 108.16 108.13 -0.03 -0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.0032 1.0042 0.00 0.10 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,700    1,676   1,652 

        1,745    1,766   1,784 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,738-1,745 

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,766 

 

 

 

 



 

 

 (+) จีนล็อกดาวน์เมืองศูนย์กลางผลิตเหล็ก 3 วันหลังพบผู้ติดโควิด 1 ราย ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เมืองหวู่กังซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิต

เหล็กในมณฑลเหอหนานของจีนประกาศล็อกดาวน์ทัว่เมืองเป็นเวลา 3 วนัตัง้แต่วนัท่ี 11 ก.ค. ส่งผลให้เป็นเมืองล่าสดุท่ีใช้มาตรการล็อกดาวน์ทา่มกลางการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมืองหวู่กังมีประชากรประมาณ 300,000 คน และเป็นท่ีตัง้ของบริษัทหวู่กัง ไอรอน แอนด์ สตีล โค โดยค าสั่งล็อกดาวน์

ดงักล่าวจะท าให้ผู้ อยู่อาศยัทกุคนต้องอยู่กบับ้านนอกจากจะเข้ารับการตรวจหาเชือ้โควิด -19 แม้ว่าอาจจะเป็นครัง้แรกท่ีเมืองของจีนถูกสั่งล็อกดาวน์เพียง

เพราะพบผู้ติดเชือ้เพียง 1 ราย แต่จีนก็มีประวตัิในการรับมืออย่างรวดเร็วต่อผู้ติดเชือ้เพียง 1 รายหรือไม่ก่ีราย ความพยายามดงักล่ าวได้รับการสนบัสนุน

หลังจากเซี่ยงไฮ้นัน้ตอบสนองต่อการแพร่ระบาดในเบือ้งต้นอย่างเช่ืองช้า ซึ่งน าไปสู่ วิกฤติท่ีต้องสั่งให้ประชาชน 25 ล้านคนต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลา 2 

เดือนเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาด ความเคล่ือนไหวดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโควิด-19 เป็นศนูย์ (Zero-covid) ของจีน ซึง่ถูกทดสอบอีกครัง้ด้วยการ

แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์ย่อยที่ท าให้เกิดผู้ตดิเชือ้ใหม่เพิ่มขึน้ทัว่โลก 

 (+) GDP อังกฤษ เดือน พ.ค. เพิ่มเกินคาดมาที่ 0.5%  ส านกังานสถิติแหง่ชาต ิ(Office for National Statistics) ผลิตภณัฑ์รวมในประเทศ (GDP) ของส

หราชอาณาจักร เดือนพ.ค. 2565 ออกมาท่ี 0.5% พลิกขึน้มาเป็นบวกจากเดือนก่อนท่ีอยู่ในระดบั -0.3% และมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ท่ีระดบั 0.1% และ

นบัวา่เพิ่มขึน้มา 3.5% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน โดยประเดน็ดงักล่าวอาจส่งผลให้สกลุเงินปอนด์แข็งคา่ขึน้มาได้  

 (-) จีนส่งออกเดือนมิ.ย.พุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือน บ่งชีเ้ศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตัว ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนมิ.ย.ของ

จีนพุ่งขึน้ 17.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ท าสถิติพุ่งขึน้แข็งแกร่งท่ีสุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งบ่งชีว้่าเศรษฐกิจจีนซึง่ใหญ่เป็นอันดบัส องของโลกเร่ิมฟืน้ตวั หลังถูก

กระทบอย่างหนกัจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุโควิด-19 ทัง้นี ้ยอดส่งออกเดือนมิ.ย.แข็งแกร่งกว่าในเดือนพ.ค.ท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ 16.9% และ

ดีกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดวา่จะเพิ่มขึน้เพียง 12% อย่างไรก็ดี ยอดน าเข้าเดือนมิ.ย.ขยบัขึน้เพียง 1% เม่ือเทียบรายปี ซึง่ชะลอลงจากเดือนพ.ค.ที่มีการขยายตวั 

4.1% และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะพุ่งขึน้ 3.9% เน่ืองจากการใช้มาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้การ

อปุโภคบริโภคภายในประเทศอ่อนแรงลง ส่วนยอดเกินดลุการค้าเดือนมิ.ย.ของจีนอยู่ท่ี 9.794 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ น้จากระดบั 7.876 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

และสงูกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 7.57 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

 (-) จีนเผยยอดส่งออกคร่ึงปีแรกพุ่ง 13.2% หลังรัฐบาลออกนโยบายหนุนเศรษฐกิจ ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้่า ยอดส่งออกของ

จีนในช่วงคร่ึงปีแรกพุ่งขึน้ 13.2% เม่ือเทียบรายปี แตะที่ระดบั 11.14 ล้านล้านหยวน ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 4.8% แตะที่ 8.66 ล้านล้านหยวน และมลูค่า

การค้าต่างประเทศของจีนในช่วงเวลาดงักล่าวปรับตวัขึน้ 9.4% แตะท่ี 19.8 ล้านล้านหยวน (2.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) นายหล่ี กุ้ ยเหวิ น โษษก GAC 

กล่าวว่า การค้าต่างประเทศของจีนขยายตวัอย่างมีนยัส าคญัในเดือนพ.ค.และมิ.ย. หลงัจากรัฐบาลจีนบงัคบัใช้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 รวมทัง้ใช้นโยบายท่ีสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศสามารถกลบัมาด าเนินงานได้อีกค รัง้ และ

ท าให้การผลิตฟืน้ตวัขึน้ตัง้แต่เดือนพ.ค. ส่วนการค้าต่างประเทศในเดือนมิ.ย.พุ่งขึน้ 14.3% ซึง่แข็งแกร่งกว่าในเดือนพ.ค.ท่ีขยายตวั  9.5% และดีกวา่ในเดือน

เม.ย.ที่ขยบัขึน้เพียง 0.1% 

 (-) แบงก์ชาตเิกาหลีใต้ขึน้ดอกเบีย้แรง 0.5% หลังเงนิเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ 24 ปี ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.50% สู่

ระดบั 2.25% ในการประชุมวนันี ้ซึง่เป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้รุนแรงที่สดุนบัตัง้แตปี่ 2542 หลงัจากตวัเลขเงินเฟ้อพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสดุในรอบ 24 ปี การปรับ

ขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางเกาหลีใต้สอดคล้องกับการด าเนินนโยบายคมุเข้มด้านการเงินของธนาคารกลางอีกหลายแห่งทัว่โลก ซึง่รวมถึงธนาคาร

กลางสหรัฐ, แคนาดา และนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐท่ีปรับขึน้อัตราดอกเบีย้แรงถึง 0.75% ในการประชุมเดือนท่ีแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะ

ปรับขึน้ดอกเบีย้อีก 0.75% ในการประชุมเดือนนี ้นอกจากนี ้การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางเกาหลีใต้ยังมีเป้าหมายท่ีจะควบคุมเงินเฟ้อ 

หลังจากดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึน้ 6% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี ทัง้นี ้

นบัเป็นเดือนท่ี 15 ตดิตอ่กนัท่ีดชันี CPI อยู่ในระดบัสงูกวา่เป้าหมายเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางเกาหลีใต้ก าหนดไว้ท่ี 2%  

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

วนัองัคารท่ี 12 ก.ค. 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -53.8** -28.0 

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

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.5** 38.1 

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   1.1% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.8% 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผู้ผลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   235K 235K 

 22.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   1.0% 4.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 08 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


