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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้อยู่ในกรอบ 1,713.62-1,725.04 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีไ้ด้ปิดลดลงเล็กน้อย 2.30 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ จากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร ทัง้นี ้ยูโรอ่อนค่าลงหลังจาก Gazprom ของรัสเซีย กล่าวว่า ก๊าซท่ีจัดส่งไปยังเยอรมนีผ่านท่อส่ง Nord Stream 1 จะ
ลดลงเหลือ 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวนั หรือเพียงคร่ึงหนึ่งของการจดัส่งในปัจจุบนัซึ่งอยู่ท่ี 40% นบัตัง้แต่วนัพุธเป็นต้นไป ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัหนุนจากราคา
น า้มนัดิบพุ่งขึน้มารับคาดการณ์สต็อกน า้มนัดิบ จากส านักงานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ว่าจะลดลง 800,000 บาร์เรล ประกอบกับ
เมืองอู่ฮัน่ของจีนสัง่ปิดธุรกิจและระงบับริการขนส่งมวลชนบางส่วนชัว่คราว หลงัตรวจพบผู้ตดิเชือ้โควดิ -19 หลายราย อย่างไรก็ตามส านกังานสถิติแห่งชาติจีน 
(NBS) รายงานว่าก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนพลิกมาบวก 0.8% ในเดือนมิ.ย.จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตวั หลังจากร่วงลง 6.5% ในเดือนพ.ค. 
ประเด็นดังกล่าวอาจกดดนัราคาทองค าได้ คืนนีแ้นะน าติดตามการเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินค้าคงทน และยอดท าสัญญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย. 
นอกจากนี ้จบัตามติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด ว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เท่าใด พร้อมกบัจบัตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ทัง้นีห้าก
ตลอดวนัราคาทองค ายังไม่สามารถฝ่าแนวต้านบริเวณ 1,729-1,738 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ดงันัน้ให้ระมัดระวงั เพราะมีโอกาสท่ีราคาทองค าจะปรับย่อลงมา
บริเวณแนวรับ 1,713-1,707 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ไม่ควรถือสถานะจ านวนมากเพ่ือควบคมุความเส่ียงจากการหยดุยาวช่วงปลายสปัดาห์ของตลาด TFEX 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
27-07-2565 17:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,716.40 1,722.44 6.04 0.36 

Spot Silver ($) 18.63 18.79 0.16 0.86 

เงนิบาท (฿/$) 36.72 36.82 0.10 0.27 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,950 30,000 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 104.41 105.13 0.72 0.69 

ดชันดีอลลาร ์ 107.20 106.97 -0.23 -0.22 

เงนิยโูร (€/$) 1.0119 1.0150 0.00 0.31 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,707    1,691   1,676 

        1,738    1,757   1,786 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,739-1,738 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,707 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 

 

 



 

 

 (+) น า้มันดิบพุ่ง รับคาดการณ์สตอ็กน า้มันดิบของสหรัฐลด โดย ณ เวลา 16.26 น. ราคาน า้มนัดบิ WTI ปรับตวัขึน้มา 0.82% อยู่ท่ี 95.756 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรล รวมไปถึงน า้มนัดิบ BRENT ได้ปรับขึน้มาเช่นเดียวกนั 0.45% มาอยู่ท่ี 105.078 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทัง้นีน้กัลงทนุจบัตารายงานสต็อกน า้มนัดิบจาก

ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ในวนันี ้ขณะที่นกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจของเอสแอนด์พี โกลบอล คอมโมดติี อินไซท์คาดการณ์

ว่า สต็อกน า้มันดิบของสหรัฐจะลดลง 800,000 บาร์เรล ในสปัดาห์ท่ีสิน้สุดวนัท่ี 22 ก.ค. ขณะเดียวกนัคาดว่าสต็อกน า้มนัเบนซินจะลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล 

และสตอ็กน า้มนักลัน่ลดลง 200,000 บาร์เรล  

 (+) จีนพบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 เพิ่ม 79 รายเม่ือวานนี ้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) แถลงในวนันี ้(27 ก.ค.) ว่า พบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 ราย

ใหม่ 79 รายในวนัองัคาร (26 ก.ค.) ซึง่ส่วนหนึ่งอยู่ในกวา่งซี 33 ราย ซื่อชวน 19 ราย และกานซู่ 15 ราย นอกจากนี ้NHC ยงัรายงานว่าพบผู้ตดิเชือ้ท่ีไม่แสดง

อาการ 525 รายใน 14 มณฑล และมีผู้ ป่วยรักษาหายเพิ่ม 130 ราย ท าให้ยอดผู้หายป่วยสะสมอยู่ท่ี 222,044 ขณะเดียวกนั NHC รายงานว่าไม่มีผู้ เสียชีวิต

จากโควดิ-19 เพิ่ม ท าให้ยอดรวมผู้ เสียชีวติอยู่ท่ี 5,226 ราย 

 (+) ยุโรปเห็นชอบประหยัดก๊าซเตรียมพร้อมรับมือฤดูหนาว หลังรัสเซียลดการส่งออก บรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) เตรียมพร้อมรับมือ

กรณีรัสเซียลดการส่งออกก๊าซเพิ่มเติม โดยอนุมัติแผนฉุกเฉินเพ่ือควบคมุอุปสงค์เม่ือวานนี ้(26 ก.ค.) หลงัสามารถประนีประนอมให้บางประเทศลดการใช้

พลงังานในวงจ ากดั เพ่ือให้สอดคล้องกบัอุปสงค์ภายในประเทศ ส านักข่าวอินเดีย ไทม์สรายงานว่า ยุโรปเผชิญแรงกดดนัด้านพลงังานก๊าซเพิ่ม มากขึน้ หลัง

บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียประกาศว่าจะลดการจดัส่งก๊าซผ่านท่อส่งนอร์ด สตรีม 1 ไปยงัเยอรมนีลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ของก าลงัการผลิตทัง้หมดตัง้แต่วนันี ้

EU เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกช่วยกนัประหยดัก๊าซและกกัตนุเอาไว้ส าหรับใช้ในช่วงฤดหูนาว เพราะกงัวลว่ารัสเซียจะยตุิการจดัส่งพลงังานทัง้หมด เพ่ือตอบ

โต้มาตรการคว ่าบาตรของตะวนัตกจากผลพวงของกรณีท่ีรัสเซียรุกรานยเูครน เหล่ารัฐมนตรีพลงังานได้อนมุตัิข้อเสนอให้ทกุประเทศใน EU ลดการใช้ก๊าซโดย

สมคัรใจลง 15% ในช่วงเดือนส.ค.ถงึเดือนมี.ค.ปีหน้า จากคา่เฉล่ียเม่ือปี 2560 - 2564 

 (+) ยอดขายสมาร์ตโฟนในจีนร่วงต ่าสุดในรอบ 10 ปี จากผลกระทบล็อกดาวน์ บริษัทเคาน์เตอร์พอยต์ รีเสิร์ช (Counterpoint Research) รายงานใน

วนันีว้่า ยอดขายสมาร์ตโฟนในประเทศจีนในไตรมาส 2/2565 ลดลง 14.2% เม่ือเทียบรายปี โดยร่วงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปี หลงัจีนเผชิญปัญหาในการ

ฟืน้ตวัจากผลกระทบของการล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุโรคโควดิ-19 และอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟนมีแนวโน้มเผชิญกบัความไม่แน่นอนเพิ่มขึน้ รวมไปถงึกลยทุธ์โค

วดิเป็นศนูย์ (zero-COVID) โดยศนูย์กลางการค้าอย่างเซี่ยงไฮ้ได้ถกูสัง่ล็อกดาวน์ในเดือนเม.ย.-พ.ค. และข้อก าหนดคมุโควดิ-19 ท่ีเข้มงวดทัว่ประเทศยงัคงฉุด

การใช้จ่ายของผู้บริโภค ทัง้นี ้ยอดขายสมาร์ตโฟนในไตรมาส 2/2565 ลดลง 12.6% จากยอดขายในไตรมาส 1/2563 ซึง่โรคโควิด-19 เร่ิมแพร่ระบาดในจีน 

และยอดขายร่วงแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตไ่ตรมาส 4/2555 ซึง่มีการเปิดตวัไอโฟน 5 

 (-) ความเช่ือม่ันนายจ้างอังกฤษร่วงต ่าสุดในรอบ 2 ปี เหตุเงนิเฟ้อพุ่ง-ขาดแคลนแรงงาน สมาพนัธ์จดัหางานและจ้างงาน (REC) ขององักฤษเปิดเผย

ผลส ารวจในวนันีบ้่งชีว้า่ ความเช่ือมัน่ด้านการจ้างงานและการลงทนุของนายจ้างองักฤษร่วงแตะระดบัต ่าสุดนบัตัง้แตเ่กิดวิกฤตโิควิด-19 เน่ืองจากเงินเฟ้อพุ่ง

สูงขึน้และเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานฉับพลัน รายงานของ REC ระบุว่า ความเช่ือมั่นด้านการจ้างงานและการลงทุนของนายจ้างอังกฤษร่วงสู่ระดบั -13 

ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.ของปี 2565 ซึง่เป็นระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 และลดลงจากระดบั -7 ในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. นายนีล คาร์เบอร์

รี ประธานบริหารของ REC กล่าวว่า "รายงานฉบบัใหม่นีแ้สดงให้เห็นอย่างชดัเจนถึงผลกระทบท่ีธุรกิจทัว่ประเทศต้องเผชิญจากเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึน้และการ

ขาดแคลนแรงงาน " 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก อานิสงส์ผลประกอบการแกร่ง  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวันนี ้โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของ

บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเชอร์ของอังกฤษและบริษัทยูนิเครดิต ซึ่งเป็นผู้ปล่อยสินเช่ือ อย่างไรก็ดี แรงซือ้ถูกสกดัจากการปรับตวัลงของหุ้นแอลวีเอ็มเอช ซึ่งเป็น

บริษัทแบรนด์สินค้าหรู และนกัลงทนุยงัคงระมดัระวงัตวัท่ามกลางความวิตกกงัวลเร่ืองอปุทานพลงังานของยโุรปทัง้นี ้โดยดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้

ระดับ 426.73 จุด เพิ่มขึน้ 0.60 จุด หรือ +0.14% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,158.64 จุด เพิ่มขึน้ 61.70 จุด หรือ +0.47% ส่วนดชันี 

CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,206.25 จดุ ลดลง 5.20 จดุ หรือ -0.08% 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.5%** 21.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   95.7** 98.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด์   0** -11 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย.   590K** 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -30.6** -27.4 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50% 1.75% 

 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   253K 251K 

วนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 22 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


