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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
11/07/2565 11:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,741.80 1,741.94 0.14 0.01 

Spot Silver ($) 19.29 19.30 0.01 0.05 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,780 29,830 50 0.17 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,790 29,850 60 0.20 

Gold Online Futures (GOU22) 1,750.90 1,753.90 3.00 0.17 

Silver Futures (SVFU22)  19.31 19.55 0.24 1.24 

ดชันดีอลลาร ์ 106.98 107.31 0.33 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 35.90 35.98 0.08 0.21 

        ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
แมร้าคาทองค ามีการฟ้ืนตัวขึน้หลังจากทิง้ตัวลง แต่ระยะสัน้หาก
ราคาไม่สามารถผ่านแนวตา้น 1,752-1,773 ดอลลารต์่อออนซ์ได ้
อาจจะเกิดแรงขายกดดันให้ราคาลงมาเพื่อสะสมแรงซือ้ในโซน 
1,731-1,722 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไม่ไดร้าคาอาจอ่อนตัวลง
ทดสอบแนวรบัถดัไปโซน 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
ราคาทองค ามีจุดเปิดสถานะขายระยะสัน้ในบริเวณ 1,752-1,773 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากยืน 1,773  ดอลลารต์่อออนซไ์ด)้ 
เมื่ อราคาปรับตัวลงให้พิจารณาแนวรับบริเวณ  1,731-1,722 
ดอลลารต์่อออนซเ์พื่อแบ่งปิดสถานะขายเพื่อท าก าไร หากหลดุสา
มาถถือสถานะขายต่อ 
 

 

 

11 July 2022 
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สรุป  หลงัจากวนัศกุรท่ี์ผา่นมาราคาทองค าปรบัตวัเพิ่มขึน้มาเล็กนอ้ย 2.80 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิคหลงัเกิดสญัญาณบง่ชีว้่า
แรงขายชะลอตวัลง ประกอบกบั ดอลลารเ์กิดแรงขายท าก าไรในช่วงทา้ยตลาดจึงช่วยพยงุราคาทองค าไว ้ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคล่ือนไหวชะลอตวัในลกัษณะ sideway 
ออกขา้งในกรอบ 1,738.30-1,744.47 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยับวกช่วยหนนุราคาจากส านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานโดยอา้งผลส ารวจเอ็มแอลไอวี พลัส ์(MLIV Pulse) ว่า นกั
ลงทนุราว 60% จากทัง้หมด 950 รายในการส ารวจดงักล่าว คาดว่าราคาบิตคอยนมี์โอกาสท่ีจะรว่งแตะหลกั 10 ,000 ดอลลาร ์มากกว่าท่ีจะดีดตวัขึน้จนแตะหลกั 30,000 ดอลลาร ์
เม่ือเทียบกบัขณะนีซ้ึง่มีราคาอยู่ท่ีประมาณ 20,500 ดอลลารจ์ากขอ้มลูบนเว็บไซต ์Coindesk.com อีกทัง้ นางอิรีนา เวเรชชกุ รองนายกรฐัมนตรียเูครนสั่งประชาชนอพยพออกจาก
ภมูิภาคเคอรซ์อนทางตอนใตท่ี้ถกูรสัเซียยดึครองอยู่โดยด่วน เน่ืองจากกองก าลงัติดอาวธุของยเูครนก าลงัเตรียมการโจมตีตอบโตท้หารรสัเซี ยในพืน้ท่ีดงักล่าว ขณะนีย้เูครนสญูเสีย
การควบคมุพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของภมูิภาคเคอรซ์อนในแถบทะเลด า ภายในเวลาไม่ก่ีสปัดาหห์ลงัจากการรุกรานจากรสัเซียในวนัท่ี 24 ก.พ. นางอิรนีา เวเรชชกุ รองนายกรฐัมนตรียเูครน
ประกาศผ่านทางสถานีโทรทศันแ์ห่งชาติว่า "เป็นท่ีชดัเจนว่าจะมีการสูร้บกนัในบรเิวณดงักล่าว และจะมีการระดมยิงดว้ยปืนใหญ่ เราจงึขอใหป้ระชาชนอพยพโดยด่วน ส าหรบัคืนนี้
ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจในฝ่ังสหรฐั แต่ใหน้กัลงทนุติดตามแถลงการณข์องนายแอนดรูว ์เบลีย ์ผูว้า่การธนาคารกลางองักฤษ (BOE) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ยูเครนส่ังประชาชนอพยพด่วนหลังทัพยูเครนล่ันกลองรบตอบโต้รัสเซีย นางอิรีนา เวเรชชกุ รองนายกรฐัมนตรียเูครนสั่งประชาชนอพยพออกจาก

ภมูิภาคเคอรซ์อนทางตอนใตท่ี้ถกูรสัเซียยดึครองอยู่โดยด่วน เน่ืองจากกองก าลงัติดอาวธุของยเูครนก าลงัเตรียมการโจมตีตอบโตท้หารรสัเซี ยในพืน้ท่ีดงักล่าว 

ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ขณะนียู้เครนสูญเสียการควบคุมพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของภูมิภาคเคอรซ์อนในแถบทะเลด า ภายในเวลาไม่ก่ีสปัดาหห์ลงัจากการ

รุกรานจากรสัเซียในวนัท่ี 24 ก.พ. นางอิรีนา เวเรชชกุ รองนายกรฐัมนตรยีเูครนประกาศผ่านทางสถานีโทรทศันแ์ห่งชาติว่า "เป็นท่ีชดัเจนว่าจะมีการสูร้บกนัใน

บริเวณดังกล่าว และจะมีการระดมยิงดว้ยปืนใหญ่ เราจึงขอใหป้ระชาชนอพยพโดยด่วน ผูห้ญิงและเด็กไม่ควรมีอยู่ท่ีนั่น และพวกเขาไม่ควรถูกใชเ้ป็นโล่

มนษุย"์ 

 (+) ยูเครนปะทะรัสเซียทางตะวันออก-ตอนใต้ พลเรือนสังเวยชีวิต 6 ราย ยเูครนรายงานการปะทะกบักองก าลงัรสัเซียในวนัอาทิตย ์(10 ก.ค.) ท่ีแนวรบ

ดา้นตะวนัออกและดา้นใต ้โดยมีพลเรือนเสียชีวิต 6 รายจากเหตโุจมตีดว้ยจรวด ขณะท่ีสหรฐัพยายามหาทางเพิ่มการสนบัสนนุจากนานาชาติ เพ่ือตอ่ตา้นการ

รุกรานของรสัเซีย กองทพัของยเูครนเผยวา่ กองก าลงัรสัเซียไดโ้จมตีท่ีมั่นของยเูครน ใกลก้บัเมืองสลอเวียนสก ์(Sloviansk) ทางตะวนัออก แตจ่ าตอ้งถอนก าลงั 

และเพิ่มเติมว่า กองทพัรสัเซียไดเ้ปิดฉากโจมตีดว้ยขีปนาวธุแบบรอ่นในเมืองคารค์ิฟ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหาย 

หรอืจ านวนผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต 

 (+) ยอดส่ังซือ้เคร่ืองจักรญ่ีปุ่นลดลงคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรของญ่ีปุ่ นปรบัตวัลดลงครัง้แรกในรอบ 3 เดือนในเดือนพ.ค. ซึ่งส่งผล

กระทบต่อความคาดหวงัของรฐับาลท่ีว่าภาคเอกชนจะเพิ่มการใชจ้่ายเพ่ือพยุงเศรษฐกิจท่ีไดร้บัแรงกดดนัจากตน้ทุนพลงังานท่ีสูงขึน้และตน้ทุ นการน าเขา้

สนิคา้ท่ีเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมาจากการอ่อนค่าของเงินเยน ส านกังานคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรพื ้นฐานซึง่ไม่รวมเครื่องจกัรส าหรบั

อตุสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภคไฟฟ้า ปรบัตวัลง 5.6% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน แตะท่ีระดบั 9.088 แสนลา้นเยน (6.7 พนัล้านดอลลาร)์ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคส่วนพบว่า ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรจากกลุ่มผูผ้ลิตหดตวั 9.8% เม่ือเ ทียบรายเดือน ส่วนยอดสั่งซือ้จากธุรกิจนอกภาคการผลิตลดลง 

4.1% โดยไดร้บัแรงกดดนัจากค าสั่งซือ้จากภาคการขนสง่และไปรษณียท่ี์ปรบัตวัลดลง 

 (+) นักลงทุนคาดบิตคอยนม์ีโอกาสร่วงแตะหลัก $10,000 มากกว่าดีดตัวแตะ $30,000  ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานโดยอา้งผลส ารวจเอ็มแอลไอวี พลัส์ 

(MLIV Pulse) วา่ นกัลงทนุราว 60% จากทัง้หมด 950 รายในการส ารวจดงักลา่ว คาดวา่ราคาบิตคอยนมี์โอกาสท่ีจะรว่งแตะหลกั 10,000 ดอลลาร ์มากกว่าท่ี

จะดีดตวัขึน้จนแตะหลกั 30,000 ดอลลาร ์เม่ือเทียบกบัขณะนีซ้ึง่มีราคาอยู่ท่ีประมาณ 20,500 ดอลลารจ์ากขอ้มลูบนเว็บไซต ์Coindesk.com ตวัเลขดงักลา่ว

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า นกัลงทุนมองตลาดคริปโทเคอรเ์รนซีอยู่ในช่วงขาลงแลว้ โดยราคาบิตคอยนท์รุดตวัลงอย่างหนกัในปีนี ้เน่ืองจากนกัลงทุน ลดการถือครอง

สินทรพัยเ์สี่ยงท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัปัญหาเงินเฟ้อและการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางต่างๆ นอกจากนี ้บรษัิทครปิโทฯ หลายแห่งยงั

เผชิญกบัปัญหาสภาพคลอ่ง โดยเซลเซียส เน็ตเวิรก์ส ์(Celsius Networks) ซึง่เป็นหนึ่งในแพลตฟอรม์ปลอ่ยกูค้รปิโทเคอรเ์รนซีใหญ่ท่ีสดุในโลก ประกาศระงบั

การใหบ้รกิารดา้นการถอน การแลกเปลี่ยน และการโอนระหวา่งบญัชีทัง้หมดเป็นชั่วคราว เน่ืองจากตลาดประสบความผนัผวนอย่างหนกั ขณะเดียวกนั วอยเอ

เจอร ์ดิจิทัล (Voyager Digital) โบรกเกอรส์ินทรพัยด์ิจิทัลของสหรฐั ไดส้ั่งระงบัการซือ้ขายทัง้หมดของลูกคา้ รวมถึงการฝาก การถอน และการแจกรางวัล

ใหก้บัลกูคา้ ส่วนบริษัทโวลด ์(Vauld) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการปล่อยกูค้ริปโทเคอรเ์รนซีสญัชาติสิงคโปร ์ประกาศระงบัการถอน การซือ้ขาย และการฝากคริปโทฯ

ทัง้หมดบนแพลตฟอรม์ของบรษัิทเชน่กนั 

 (+) ภาวะตลาดหุน้ฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 255.01 จุด กังวลเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ท่ามกลางความกงัวลท่ีว่า ตวัเลข

จา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัท่ีขยายตวัอย่างแข็งแกรง่ในเดือนมิ.ย.จะสง่ผลใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้  ดชันีฮั่งเส็งเปิดท่ี 

21,470.77 จดุ ลดลง 255.01 จดุ หรอื -1.17%  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 269.81 จุด รับแอลดีพีชนะเลือกตั้ง-เยนอ่อน ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ปรบัตวัในวนันี ้

ขานรบัพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครฐับาลของญ่ีปุ่ น ไดร้บัชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเม่ือวันอาทิตยท่ี์ผ่า นมา (10 ก.ค.) 

นอกจากนี ้ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากเงินเยนท่ีอ่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 24 ปีเม่ือเทียบเงินดอลลารส์หรฐั หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาค

เกษตรของสหรฐัท่ีพุ่งขึน้เกินคาดเม่ือสปัดาหท่ี์แลว้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดับ 26 ,787.00 จุด เพิ่มขึน้ 269.81 จุด หรือ 

1.02% หุน้บวกน าตลาดไดแ้ก่ หุน้กลุม่ผูผ้ลิตอปุกรณส์ าหรบังานชั่งตวงวดั, กลุม่เหมืองแร ่และกลุม่ประกนั 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารที่ 12 ก.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -38.0 -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -40.0 -28.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนม.ิย.   92.6 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   40.3 38.1 

วนัพธุที่ 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.0% -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ิย.   1.1% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีที่ 14 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.8% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   235K 235K 

 22.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุรท์ี่ 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   1.0% 4.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดอืนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 08 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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