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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตัวไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,712.10-1,736.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีเม่ือวานนีไ้ด้ปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 9.40 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ รับแรงหนนุจากดอลลาร์ลดช่วงบวกลง ส่งผลให้ราคาทองค าดีดตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุท่ี 1,745.18 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ส่วนในวนันีมี้ปัจจยับวกช่วยหนนุ
ราคาทองค าจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐในปี 2565 ลงเหลือ 2.3% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 2.9% หลัง
การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตวัลง ขณะเดียวกนั IMF เตือนวา่ สหรัฐก าลงัเผชิญกบัความท้าทายในการหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามนกัลงทุน
ยงัมีความกงัวลวา่เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงขึน้ และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หลงัสหรัฐเปิดเผยตวั เลขเงินเฟ้อท่ีสูงกว่า
คาด ประกอบกบั IMF เผยการจดัหาก๊าซธรรมชาติไปยงัยุโรปท่ีหยุดชะงกั อาจท าให้เศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึง่จะเ ป็นปัจจยัไปกดดนัสกุลเงินยูโรให้
อ่อนคา่ลง และหนนุดอลลาร์ให้แข็งคา่ขึน้ ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้ตดิตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ จะเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.จาก NFIB ทัง้นี ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,738-1,745 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แนะน า
เปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรจากการแกวง่ตวัและควรตดิตามการเคล่ือนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเม่ือราคาอ่อนตวัลงมีแรงซือ้ให้ราคาฟืน้ตวัขึน้ได้ โดย
ประเมินแนวรับระยะสัน้บริเวณ 1,707-1,700 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
14-07-2565 17:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.50 1,714.83 -19.67 -1.13 

Spot Silver ($) 19.20 18.90 -0.30 -1.56 

เงนิบาท (฿/$) 36.20 36.51 0.31 0.84 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,700 29,700 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.61 97.73 -1.88 -1.89 

ดชันดีอลลาร ์ 108.02 108.44 0.42 0.39 

เงนิยโูร (€/$) 1.0058 1.0044 0.00 -0.14 

  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 $1,707-1,700 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,766 

 

 

 

 



 

 

 (+) IMF หั่นคาดการณ์ GDP สหรัฐปีนีเ้หลือ 2.3% หลังการใช้จ่ายผู้บริโภคชะลอตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตวั

ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในปี 2565 ลงเหลือ 2.3% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 2.9% หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นว่า 

การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน IMF เตือนว่า สหรัฐก าลังเผชิญกับความท้าทายในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย IMF ยังได้ปรับลด

คาดการณ์ GDP ปี 2566 ลงเหลือ 1% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ี 1.7% โดยการปรับลดคาดการณ์ GDP มีขึน้ หลงัจาก IMF ได้ประชมุร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสหรัฐ เพื่อ

ประเมินนโยบายเศรษฐกิจประจ าปีของสหรัฐในวนัพธุ (13 ก.ค.) ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ การทบทวนตวัเลข GDP ครัง้ลา่สดุของสหรัฐนัน้ มีขึน้หลงัจากสหรัฐ

ปรับลดประมาณการตวัเลข GDP ไตรมาส 1 โดยระบวุ่า GDP หดตวั 1.6% จากเดิมท่ีรายงานวา่หดตวัเพียง 1.4% และ 1.5% ในตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 1 และ 2 

ตามล าดบั 

 (+) ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ในสหรัฐวิตกเศรษฐกิจถดถอยในอีก 6 เดือนข้างหน้า โกลด์แมน แซคส์ เปิดเผยผลส ารวจเมื่อวานนี ้(13 ก.ค.) บ่งชีว้่า เจ้าของ

กิจการขนาดเลก็ราว 93% รู้สกึหวัน่วิตกวา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยบริษัทส่วนใหญ่ระบวุ่าประเทศก าลงัด าเนินไปในทิศทาง

ท่ีไม่ถูกต้อง เจ้าของกิจการขนาดเล็ก 78% ระบุว่า เศรษฐกิจย ่าแย่ลงในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา โดยมีเพียง 5% เท่านัน้ท่ีระบุว่า เศรษฐกิจจะดีขึน้ ซึ่งในช่วงเวลา

เดียวกนันี ้84% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า อุปสรรคในการจ้างงานย ่าแย่ลง และ 80% กล่าวว่า แรงกดดนัจากเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ ส่วนปัญหาด้านอปุทานนัน้ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 38% ระบวุ่า ย ่าแย่ลงในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ในขณะท่ีอีก 40% ระบวุ่า ปัญหาดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ "จุดท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสดุ" 

ในการส ารวจครัง้นีน้ัน้ 38% ของกิจการขนาดเลก็กลา่ววา่ พวกเขาเลง็เห็นวา่ อปุสงค์ของลกูค้าลดลงซึง่เป็นผลพวงจากการเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าและบริการ 

 (+) กลาโหมสหรัฐประสบความส าเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง  กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนเปิดเผยเมื่อวานนี ้(13 ก.ค.) ว่า 

สหรัฐประสบความส าเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทัง้สองลกูของบริษัทล็อคฮีด มาร์ตินเมื่อเร็ว ๆ นี ้ท่ามกลางความหวัน่วิ ตกท่ีเพิ่มขึน้เก่ียวกับ

รัสเซียและจีนท่ีประสบความส าเร็จมากขึน้ในการพฒันาอาวุธความเร็วเหนือเสียง นายพลจตัวากองทัพอากาศฮีธ คอลลินส์ เจ้าหน้าท่ีบริหารโค รงการของกอง

อ านวยการยุทโธปกรณ์ ได้ยืนยนัความส าเร็จในการทดสอบขีปนาวธุยิงจากอากาศตอบโต้เร็ว หรือ Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) ท่ีบริเวณ

นอกชายฝ่ังแคลิฟอร์เนียเมื่อวนัองัคาร (12 ก.ค.) โดยระบวุ่า "ตอนนีเ้ราเสร็จสิน้การทดสอบจรวดบสูเตอร์ของเราแล้ว และพร้อมท่ีจะด าเนินการทดสอบอย่างรอบ

ด้านภายในปลายปีนี"้ 

 (-) ดอลลาร์แขง็ค่าเทยีบเยน หลังเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด สกลุเงินเยนร่วงสู่ระดบัต ่าสดุเทียบดอลลาร์นบัตัง้แต่เดือนก.ย. 2541 หลงัสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อพุ่ง

แตะ 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้เร็วสดุในรอบกวา่ 40 ปี และมากกวา่ตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 8.8% นอกจากนี ้ผู้น าเข้าในญ่ีปุ่ นยงัได้เข้าซือ้ดอลลาร์เพื่อ

ช าระหนี ้ซึง่ท าให้เงินเยนออ่นค่าลงไปอีก ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 138.02-138.03 เยน เทียบกบั 137.38-

137.48 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 137.04-137.05 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ส่วนยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0024-1.0024 ดอลลาร์ และ 

138.30-138.36 เยน เทียบกบั 1.0053-1.0063 ดอลลาร์ และ 138.18-138.28 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0032-1.0034 และ 137.48-137.52 เยนท่ีตลาดโตเกียว

เมื่อเย็นวานนี ้

 (-) IMF เตือนปัญหาก๊าซธรรมชาติอาจท าให้เศรษฐกจิยุโรปถดถอย นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบใุนวนั

พธุ (13 ก.ค.) ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความไมแ่น่นอนอยู่มาก พร้อมกบัเตือนวา่ การจดัหาก๊าซธรรมชาติไปยงัยโุรปท่ีหยุดชะงกั อาจท าให้เศรษฐกิจหลาย

ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ถ้อยแถลงของนางจอร์เจียวามีขึน้ก่อนหน้าการประชมุรัฐมนตรีคลงัของกลุ่ม G20 ในสปัดาห์นี ้โดยนาง

จอร์เจียวาระบวุ่า สงครามรัสเซียในยูเครนท าให้แนวโน้มเศรษฐกิจย ่าแย่ลงอย่างมีนัยส าคญั และ IMF พร้อมท่ีจะปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 และ 2566 

นางจอร์เจียวากลา่ววา่ IMF จะปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจปี 2565 ท่ีเคยคาดไว้ท่ี 3.6% ลงอีกเป็นครัง้ท่ี 3 ในปีนี ้และไม่ปฏิเสธโอกาสท่ีจะเกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยในปี 2566 นางจอร์เจียวาระบวุ่า สงครามท าให้เกิดโศกนาฏกรรมของมนุษย์ท่ีเลวร้าย ขณะเดียวกนัก็ท าให้สินค้าโภคภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อ งมีปริมาณ

ลดลงและราคาสงูขึน้ ท าให้วิกฤติคา่ครองชีพรุนแรงขึน้ และมีแนวโน้มจะท าให้ผู้คนอีก 71 ล้านคนทัว่โลกเข้าสูภ่าวะยากจนสดุขีด  

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส 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.   1.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** 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 ดชันีราคาผู้ผลิต (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 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่08 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


