
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,723 1,707 1,691 

1,757 1,773 1,789 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 16.70 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวนัราคาทองค าจะอ่อนตวัลงทดสอบระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,711.58  ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค า
ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา  หลงัจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีมติมีมติเป็นเอกฉันท ์12-0 “ขึน้” อัตราดอกเบีย้ 0.75% หรือ 75 bps สู่ระดับ 2.25-2.50% ซึ่งถือว่าสอดคลอ้งกับ
คาดการณส์่วนใหญ่ของตลาด  แมน้ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดจะระบุว่าว่า การปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ที่ "มากผิดปกติ" อีกครัง้อาจเหมาะสมในการประชุมครัง้ต่อไปในเดือนก.ย.  แต่การ
ตัดสินใจดังกล่าว “จะขึน้อยู่กับขอ้มูล(data-dependent) และจะไม่ใหค้  าแนะน าล่วงหน้า(forward guidance)”  พรอ้มตัง้ข้อสังเกตว่าในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่ตัวชีว้ัดทาง
เศรษฐกิจอื่นๆกลบัอ่อนตวัลง  ทัง้นี ้ นกัลงทนุตีความวา่เป็นการส่งสญัญาณถึงการชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้ในอนาคต  สะทอ้นจาก Fedwatch Tool ของ CME สะทอ้นความเป็นไปไดท้ี่เฟดจะ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps หรอื 0.5% ในการประชมุเดือนกนัยายนเพิ่มขึน้เป็น 60.9% จากระดบั 41.2% ในวนัองัคาร  ขณะที่การคาดการณก์ารปรบัขึน้ดอกเบีย้ 75 bps ในการประชมุเดือน
กนัยายนลดลงเหลือ 35.2% จาก 41.2% สถานการณด์งักล่าวกดดนัดชันีดอลลารใ์หปิ้ดอ่อนค่าลง -0.69% และแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สปัดาหท์ี่ 106.181 ในช่วงเชา้วนันีข้องตลาดเอเชีย  ซึ่ง
เป็นปัจจยัที่ช่วยหนนุใหร้าคาทองค าทะยานขึน้ทดสอบระดบัสูงสงุบริเวณ 1,741.39 ดอลลารต์่อออนซใ์นชว่งเชา้วนันีข้องตลาดเอเชีย  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบั
วนันีจ้บัตาการเปิดเผยประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022 และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาหข์องสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1739.98 1711.58 1716.30 1733.10 16.70 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,716.92 18.74 106.89 

MA 50 Days 1,797.61 20.56 104.81 

MA 200 Days 1,842.85 22.90 99.40 

RSI 9 Days 50.07 53.55 45.33 

RSI 14 Days 43.54 45.75 50.85 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.29 0.00 

ishare 15,057.77 -357.05 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.5990 0.5191 0.2890 

10 วัน 0.3692 -0.4333 0.3879 

20 วัน 0.9326 0.7161 0.8006 

50 วัน 0.9768 0.8575 0.9369 

100 วัน 0.9834 0.1022 0.9122 

200 วัน 0.7852 0.4393 0.1099 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,753-1,757 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,723-1,707 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 หากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นท่ี  1,753-1,757 ดอลลารต์่อออนซอ์ีกครัง้ ยงัไม่สามารถผ่านได ้
ซึ่งนักลงทุนยังคงตอ้งระมัดระวงัแรงขายท าก าไร เน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการ
ปรบัตวัขึน้ยงัคงมีแรงขายออกมาเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนว
รบัระยะสัน้อยู่ท่ี 1,723-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) น ้ำมัน WTI ปิดพุ่ง 2.28 ดอลลำร ์ขำนรับสต็อกน ้ำมันดิบสหรัฐลดเกินคำด  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนั
พุธ (27 ก.ค.) ขานรบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีบ่งชีว่้า สต็อกน า้มนัดิบในสหรฐัลดลงเกินคาด  ทั้งนี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 2.28 ดอลลาร ์หรือ 
2.4% ปิดท่ี 97.26 ดอลลาร/์บารเ์รล  ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 2.22 ดอลลาร ์หรือ 2.1% ปิดท่ี 106.62 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีกำรท ำสัญญำขำยบ้ำนที่รอปิดกำรขำยร่วงลงในเดือนมิ.ย.  สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั(NAR) เปิดเผยว่า 
ดชันีการท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 8.6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 91.0 ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนับตัง้แต่เดือน
เม.ย.2563 

• (+) ดอลลำรอ์่อนค่ำ หลังเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ตำมคำด ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัพุธ (27 ก.ค.) หลังธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ตามคาด  ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อ
เทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.7% แตะท่ีระดบั 106.4420  ดอลลารอ์่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดบั 136.48 เยน จากระดับ 136.68 เยน, 
อ่อนค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิสที่ระดบั 0.9593 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9629 ฟรงัก ์และดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดาท่ีระดบั 1.2834 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.2896 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.0198 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0126 ดอลลาร,์ เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะ
ท่ีระดบั 1.2166 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2029 ดอลลาร ์ 

• (-) ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 436.05 จุด หลังเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ตำมคำด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 400 จดุในวนัพุธ (27 ก.ค.) และ
ดชันี Nasdaq ทะยานขึน้มากกว่า 4% ซึ่งเป็นการปรบัตัวขึน้เป็นเปอรเ์ซ็นตร์ายวันมากท่ีสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.75% ตามคาด และความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไดช้่วยคลายความวิตกเก่ียวกับอตัราการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ นอกจากนี ้การ
เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสท่ีแข็งแกร่งของบรรดาบริษัทจดทะเบียนไดช้่วยหนุนตลาดดว้ย  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,197.59 จุด เพิ่มขึน้ 
436.05 จุด หรือ +1.37%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,023.61 จุด เพิ่มขึน้ 102.56 จุด หรือ +2.62% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 12,032.42 จุด เพิ่มขึน้ 469.85 จุด หรือ 
+4.06% 

• (-) สหรัฐเผยยอดสั่งซือ้สินค้ำคงทนเพ่ิมขึ้น 1.9% ในเดือนมิ.ย.   กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื ้อสินคา้คงทนของสหรฐั เช่น เครื่องบิน 
รถยนต ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ีมีอายุการใชง้านตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป เพิ่มขึน้ 1.9% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค.  ทัง้นี ้ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนใน
เดือนมิ.ย.ไดร้บัแรงหนุนจากการฟ้ืนตวัของอุปสงค์  ส่วนยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐาน ซึ่งเป็นค าสั่งซือ้สินคา้ทุนท่ีไม่รวมเครื่องบิน และสินคา้ดา้นอาวุธ โดยเป็นสิ่ง
บ่งชีแ้ผนการใชจ้่ายของภาคธุรกิจ เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.5% เช่นกนัในเดือนพ.ค. 

• (+/-) "พำวเวล" ส่งสัญญำณเฟดเดินหน้ำขึน้ดอกเบีย้ต่อไป เชื่อศก.สหรัฐยังไม่ถดถอย  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุนโยบายการเงินในวนัพุธ (27 ก.ค.) ว่า เขาไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรฐัก าลงัเขา้สู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลาท่ีเฟดยงัคง
เดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  "ผมไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรฐัก าลงัเขา้สู่ภาวะถดถอยในขณะนี ้เหตุผลก็คือว่า มีหลายภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจท่ีมี
ความแข็งแกรง่มากเกินไป ซึ่งรวมถึงตลาดแรงงาน คงไม่ใช่เรื่องสมเหตุสมผลท่ีจะประเมินว่าเศรษฐกิจจะเขา้สู่ภาวะถดถอยในเมื่อตลาดแรงงานยงัคงแข็งแกร่งอย่าง
มาก" นายพาวเวลกล่าว 

• (+/-) เฟดประกำศขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ตำมคำด  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท ์12-
0 ในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.75% สู่ระดบั 2.25-2.50% ในการประชุมวนันี ้ตามท่ีตลาดการเงินคาดการณไ์ว ้ ทั้งนี ้เฟดไดป้รบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% 
เป็นครัง้ท่ี 2 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการด าเนินการท่ีเขม้งวดท่ีสุดของเฟด นับตั้งแต่ท่ีเฟดก าหนดให้อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้เป็นเครื่องมือส าคัญดา้นน โยบายการเงิน
ในช่วงทศวรรษ 1990 ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้นโยบายในขณะนีอ้ยู่ท่ีระดับ  2.25-2.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2561  แถลงการณ์ของเฟดได้ส่ง
สัญญาณปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ต่อไป รวมทั้งปรบัลดขนาดงบดุล ขณะท่ีระบุว่า การใชจ้่ายและการผลิตได้ชะลอตัวลง แต่การจา้งงานยังคงแข็ง แกร่ง และอัตรา
ว่างงานยงัคงอยู่ในระดับต ่า  อย่างไรก็ดี เฟดไดเ้ตือนว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสะทอ้นถึงภาวะไรส้มดุลท่ีเก่ียวขอ้งกับการแพร่ระบาดของโควิด -19, ราคา
อาหารและพลงังานท่ีพุ่งสงู และแรงกดดนัจากราคาในวงกวา้ง ขณะท่ีสงครามในยูเครนและเหตุการณ์อื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้พิ่มแรงกดดนัต่อเงิ นเฟ้อ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก 
 

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   95.7** 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   0** -11 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   590K** 663K 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.3%** 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   1.9%** 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   -8.6%** 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -4.5M** -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50%** 1.75% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

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

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 251K 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 22 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


