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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
12/07/2565 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,732.90 1,729.76 -3.14 -0.18 

Spot Silver ($) 19.09 19.03 -0.06 -0.31 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,860 29,920 60 0.20 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,880 29,910 30 0.10 

Gold Online Futures (GOU22) 1,747.40 1,741.90 -5.50 -0.31 

Silver Futures (SVFU22)  19.41 19.27 -0.14 -0.72 

ดชันดีอลลาร ์ 108.21 108.36 0.15 0.13 

เงนิบาท (฿/$) 36.24 36.36 0.12 0.32 

        ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลังจากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นที่ 1,745 ดอลลารต์่อออนซ ์
ยังไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนักลงทุนยังคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท า
ก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการปรบัตวัขึน้ยงัคงมี
แรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากราคาทองค าปรบัตัวลง
กลบัมาเคลื่อนไหวต ่ากว่าโซน 1,722 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคาอาจมี
แรงขายเพิ่มกดดนัราคาทดสอบแนวรบัโซน 1,700-1,676 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่าน
แนวตา้นที่ 1,745-1,766 ดอลลารต์่อออนซ ์เพื่อรอเขา้ซือ้คืนหาก
การอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซนแนวรบั 1,700-1,676 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ โดยสถานะขายตัดขาดทุนหากราคาผ่าน 1,766 
ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค ากลบัมาปิดปรบัตวัลดลง 8.90 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยเผชิญกับแรงกดดนัส าคญัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลารพ์ุ่งขึน้ 0.95% แตะท่ีระดบั 
108.268 ก่อนท่ีเชา้นีด้อลลารจ์ะพุ่งต่อแตะ 108.469 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่ จนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีอยู่เบือ้งหลงัการรว่งลงของทองค าแตะระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 9 
เดือนท่ี 1,722.90 ดอลลารต์อ่ออนซ ์สว่นในวนันีร้าคาทองค าชว่งเชา้แกวง่ตวัผนัผวนเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบระหวา่ง 1,722.90-1,744.19 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยับวกชว่ยหนนุ
ราคาจากคณะกรรมการก ากับดแูลเสถียรภาพการเงิน (FSB) เผยเม่ือวานนีว้่า จะเสนอมาตรการก ากับดแูลสกุลเงินคริปโทเคอรเ์รนซีท่ีรดักุมใหค้รอบคลุมทั่วโลกในเดือนต.ค. นี ้
หลงัจากท่ีตลาดหลายแหง่ประสบความผนัผวนอยา่งหนกัในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่ตอกย า้ถงึความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก ากบัดแูลภาคธุรกิจนี ้ดา้น นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรกึษาดา้นความ
มั่นคงประจ าท าเนียบขาวของสหรฐัเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะขอใหก้ลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) เพิ่มก าลงัการผลิตน า้มั นเพ่ือใหร้าคาน า้มนัปรบัตัวลง ในการ
พบปะกบัผูน้  ากลุ่มประเทศความรว่มมือแห่งอ่าวอาหรบัท่ีซาอดีุอาระเบียในสปัดาหนี์้ นอกจากนี ้สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัจนัทร ์(11 ก.ค.) 
เน่ืองจากนกัลงทนุยงัวิตกวา่จีนอาจกลบัมาใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การใชน้  า้มนัในประเทศ ประเด็นท่ีกลา่วมานีอ้าจจะ
เป็นปัจจยัมากดดนัราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีใ้หน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.จาก NFIB  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ภาวะตลาดหุน้ฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 219.13 จุด ตามดาวโจนส-์วิตกโควิดในจีน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดตลาดลดลงในวนันี ้โดยปรบัตวัลงตาม

ทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัท่ีปิดลบในวนัจนัทร ์(11 ก.ค.) และตลาดยงัถกูกดดนัจากความวิตกเก่ียวกบัจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ใน

ประเทศจีน ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดท่ีระดบั 20,905.07 จดุ ลดลง 219.13 จดุ หรอื -1.04%  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 449.54 จุด จากแรงขายท าก าไร -จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดร่วงในเชา้วนันี ้

เน่ืองจากนกัลงทุนขายหุน้เพ่ือท าก าไรหลงัตลาดทะยานขึน้ 3 วนัติดต่อกนั ตลอดจนรอดูผลดัชนีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของสหรฐั ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจาก

การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคประจ าเดือนมิ.ย.ในวนัพุธนี ้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดับ 26 ,362.76 จุด ร่วงลง 449.54 จุด หรือ -

1.68% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในชว่งเชา้วนันีน้  าโดยกลุม่เครื่องจกัร, กลุม่เครื่องใชไ้ฟฟา้ และกลุม่โลหะท่ีไมมี่สว่นผสมของเหล็ก 

 (+) G20 เล็งออกกฎคุมคริปโทฯ ทั่วโลกเดือนต.ค.นี ้คณะกรรมการก ากบัดแูลเสถียรภาพการเงิน (FSB) เผยวนันีว้า่ จะเสนอมาตรการก ากบัดแูลสกลุเงินค

ริปโทเคอรเ์รนซีท่ีรดักุมใหค้รอบคลุมทั่วโลกในเดือนต.ค. นี ้หลงัจากท่ีตลาดหลายแห่งประสบความผันผวนอย่างหนักในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งตอกย า้ถึงความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก ากบัดแูลภาคธุรกิจนี ้ท่ีผ่านมานัน้ FSB ซึง่ประกอบดว้ยผูมี้อ  านาจควบคมุ เจา้หนา้ท่ีการคลงั และธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ใน

กลุม่ G20 ท าไดเ้พียงแคต่ิดตามตรวจสอบธุรกิจครปิโทฯ โดยกลา่วว่า ไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อระบบ อยา่งไรก็ดี FSB กลา่วว่า ความวุน่วายในตลาดครปิโทฯ 

ในช่วงท่ีผ่านมานัน้ตอกย า้ถึงความผนัผวน ความเปราะบางเชิงโครงสรา้ง และการเช่ือมโยงกับระบบการเงิน FSB กล่าวในแถลงการณ ์"นอกเหนือจากการ

สรา้งความเสี่ยงท่ีท าให้นักลงทุนเสียหายอย่างมาก และกระทบต่อความเช่ือมั่นของตลาดท่ีเกิดจากการก่อตัวของความเสี่ยงดา้นจรรยาบรรณแลว้ ความ

ลม้เหลวของผูเ้ลน่ในตลาดยงัอาจสรา้งความเสี่ยงท่ีกระทบตอ่สวนอ่ืน ๆ ของระบบสนิทรพัยส์กลุเงินครปิโทฯ ไดอ้ยา่งรวดเรว็"  

 (-) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดลบ 70 เซนต ์กังวลจีนล็อกดาวนฉุ์ดดีมานด  ์สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัจนัทร ์

(11 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัวิตกว่าจีนอาจกลบัมาใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใชน้ า้มนัใน

ประเทศ นอกจากนี ้สญัญาน า้มันดิบยงัถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ทัง้นี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 70 เซนต ์หรือ 

0.7% ปิดท่ี 104.09 ดอลลาร/์บารเ์รล ตลาดน า้มันยังไดร้บัแรงกดดันจากความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  สาขา

แอตแลนตาเปิดเผยแบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.2% ในไตรมาส 2 จากเดิมท่ีบ่งชีว้่ามีแนวโนม้หดตวั 

1.9% นอกจากนี ้สญัญาน า้มนัยงัไดร้บัผลกระทบจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร ์โดยดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบ

กบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน พุง่ขึน้ 0.95% แตะท่ี 108.0220 เม่ือคืนนี ้

 (-) ไบเดนเยือนตะวันออกกลาง หวังชวนโอเปกเพิ่มการผลิตแก้ปัญหาน ้ามันแพง นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงประจ าท าเนียบขาวของ

สหรฐัเปิดเผยวา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะขอใหก้ลุม่ประเทศผูส้ง่ออกน า้มนั (โอเปก) เพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัเพ่ือใหร้าคาน า้มนัปรบัตวัลง ในการพบปะกบั

ผูน้  ากลุ่มประเทศความรว่มมือแห่งอ่าวอาหรบัท่ีซาอดีุอาระเบียในสปัดาหนี์ ้โดยสหรฐัเช่ือว่ากลุ่มโอเปกมีศกัยภาพในการเพิ่มการผลิตน า้ มนั แมซ้าอุฯ และ

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เคยออกตวัไวว้่ากลุ่มโอเปกแทบจะไม่สามารถเพิ่มการผลิตน า้มนัได ้การเดินทางเยือนตะวนัออกกลางครัง้นีมี้ขึน้ในช่วงเวลาท่ีปธน.ไบ

เดนมีคะแนนนิยมลดลงอย่างมาก หลงัจากราคาน า้มนัปรบัตวัขึน้สงูจนกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องประชาชน  

 (-) "เยลเลน" ยังเช่ือม่ันเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งมาก แม้เงนิเฟ้อพุ่งสูง เจา้หนา้ท่ีอาวโุสของกระทรวงการคลงัสหรฐัเปิดเผยว่า ในระหว่างการพบปะกบั

นายชนุอิจิ ซูซูกิ รฐัมนตรีคลงัของญ่ีปุ่ นนัน้ นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัจะเนน้ย า้ถึงความแข็งแกรง่ของเศรษฐกิจสหรฐั แมเ้ผชิญกบัอตัราเงินเฟ้อท่ี

ระดับสูง และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/2565 ลดลง 1.6% เม่ือเทียบรายปีก็ตาม เจา้หนา้ท่ีดังกล่าวระบุว่า นางเยลเลนจะ

อธิบายถึงขัน้ตอนต่าง ๆ ท่ีสหรฐัจะด าเนินการเพ่ือแกปั้ญหาเงินเฟ้อ ขณะท่ีจะยืนยนัว่า เศรษฐกิจสหรฐัยงัคงแข็งแกรง่อย่างมาก เน่ืองจ ากก าลงัแรงงานของ

สหรฐัยงัคงแข็งแกรง่และอตัราการวา่งงานใกลแ้ตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ ์

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ 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 -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 11 ก.ค. 21.15 น. องัก ษ 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. องัก ษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (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 

วนัพ หสับดีที่ 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 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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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