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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
18-07-2022 12:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,706.70 1,715.92 9.22 0.54 

Spot Silver ($) 18.69 18.87 0.18 0.96 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,680 29,880 200 0.67 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,720 29,900 180 0.61 

Gold Online Futures (GOU22) 1,714.60 1,727.70 13.10 0.76 

Silver Futures (SVFU22)  18.46 19.00 0.54 2.93 

ดชันดีอลลาร ์ 108.02 107.90 -0.12 -0.11 

เงนิบาท (฿/$) 36.62 36.60 -0.03 -0.07 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระยะสัน้หากราคาทองค าเกิดแรงซือ้สลบัเข้ามาเพิ่มขึน้ ขณะท่ีแรงขาย
เข้ามากดันในระดับสูงเช่นกัน อาจท าให้ราคาแกว่งตัวในกรอบเพื่อ
สร้างฐานราคา ทัง้นี ้หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,700-
1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ระดับต ่าสุดของ
สปัดาห์ท่ีผ่านมา) ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสัน้ทดสอบแนวต้านโซน 
1,736-1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าไม่สามารถยืนไม่ได้ อาจเกิดแรง
ขายกดให้ราคาออ่นตวัลงอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
เสี่ยงเปิดสถานะซื อ้หากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,700-1,697 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,676 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ ทัง้นี ้พิจารณาแบ่งทองค าออกขายท าก าไรหากราคาทองค า
ไมผ่า่นแนวต้านท่ี 1,736-1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลง 2.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของดชันีดอลลาร์ หลงัยอดค้าปลีกของสหรัฐดีดตวัขึน้ 1.0% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบราย
เดือน สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.8% แต่ยงัมีแรงหนนุท าให้ราคาปิดลบเพียงเล็กน้อยจากนายราฟาเอล บอสตกิ ประธานเฟดแอตแลนตากล่าวเม่ือวนัศกุร์ว่า การปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ท่ี "รุนแรงเกินไป" อาจท าลายแนวโน้มเชิงบวกท่ียงัคงพบเห็นได้ในระบบเศรษฐกิจ  สถานการณ์ดงักล่าวบั่นทอนการคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการ
ประชุมวนัท่ี 26-27 ก.ค. ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway up ในกรอบ 1,705.90-1,717.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนนุมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การ
ระบาดโควิด-19 ในจีน หลงัคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติจีน (NHC) แถลงว่า พบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองอีก 598 ราย ณ วนัอาทติย์ท่ี 17 ก.ค. อาจสง่ผลให้ต้องล็อกดาวน์
เมืองส าคญั อย่างไรก็ตามปัจจยัดงักลา่วก็ได้กดดนัทองค าในอีกมมุหนึง่ด้วยเช่นกนั เน่ืองจากความกงัวลการลอ็กดาวน์ในจีนนัน้สง่ผลให้สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์ก
สง่มอบเดือนส.ค. ร่วงลง -1.49% หลดุระดบั 97 ดอลลาร์/บาร์เรล ประกอบกับตลาดหุ้นเอเชียต่างพากันเปิดในแดนบวก ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จุดในวนัศกุร์ (15 
ก.ค.) ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่การเปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ปธน.ยูเครนส่ังปลดอัยการสูงสุด-หัวหน้าฝ่ายม่ันคง หลังพบเอ่ียวท างานให้รัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครนได้ลงนาม
ค าสั่งฝ่ายบริหารเม่ือวนัอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น (17 ก.ค.) เพ่ือสั่งปลดหวัหน้าหน่วยงานด้านความมัน่แห่งชาติ (SBU) และอยัการสูงสุด เว็บไซต์ของ
ท าเนียบประธานาธิบดียูเครนได้เผยแพร่แถลงการณ์ดงักล่าว โดยระบุถึงค าสัง่ปลดนายอีวาน บาคานอฟ หวัหน้าหน่วยความมัน่คงแห่งชาติ และนางอิรี
นา เวเนดิกโตวา อยัการสงูสดุของยเูครน ฐานปล่อยให้รัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามในยเูครน ปธน.เซเลนสกียืนยนัว่า เขาได้สัง่ปลดเจ้าหน้า ท่ีระดบัสูง
ทัง้สองออกจากต าแหน่ง เน่ืองจากมีหลกัฐานชีช้ดัว่าสมาชิกในองค์กรของนายบานาคอฟและนางเวเนดกิโตวา ร่วมมือกบัรัสเซียอยู่หลายครัง้ ปธน.เซเลน
สกีกล่าวว่า มีการด าเนินคดี 651 คดีท่ีเก่ียวข้องกบัข้อหากบฏและความร่วมมือ และพบว่ามีเจ้าหน้าท่ีมากกว่า 60 รายในส านกังานอยัการและหน่วยงาน
ความมัง่คงท่ีท างานให้กบัดินแดนท่ีถกูรัสเซียยดึครอง ทัง้นี ้ปธน.เซเลนสกีได้แตง่ตัง้นายโอเลคซีย์ ซีโมเนนโก ด ารงต าแหน่งเป็นอยัการสงูสดุคนใหม่ 

 (+) CDC เตือนยอดผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิงในสหรัฐเพิ่มต่อเน่ืองจนถึงเดือนส.ค. ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเตือนวา่ จ านวนผู้ตดิเชือ้
ฝีดาษลิง (monkeypox) ในสหรัฐจะยงัคงเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองจนถงึเดือนส.ค.เป็นอย่างน้อย CDC รายงานว่า ณ วนัศกุร์ (15 ก.ค.) สหรัฐพบผู้ตดิเชือ้ฝีดาษลิง
สะสม 1,814 ราย โดยพบในนิวยอร์กมากท่ีสุดท่ี 489 ราย ตามด้วยแคลิฟอร์เนีย 266 ราย และอิลลินอยส์ 174 ราย นางโรเชลล์ วาเลนสกี ผู้อ านวยการ 
CDC กล่าวว่า "ขณะท่ีเราก าลงัติดตามผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด เราก็คาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้ในหลายสัปดาห์ข้างหน้า  จากสภาวะคอ
ขวดท่ีเกิดขึน้กบักระบวนการตรวจหาเชือ้ฝีดาษลิงในสหรัฐ ท าให้จ านวนผู้ติดเชือ้ท่ีรายงานน่าจะน้อยกว่าความเป็นจริง นางวาเลนสกี กล่าวว่า "เรารู้ว่า
อาการของโรคฝีดาษลิงมกัจะเร่ิมต้นภายใน 3 สปัดาห์หลงัได้รับเชือ้ ดงันัน้เราคาดวา่จะพบผู้ตดิเชือ้เพิ่มขึน้ตลอดทัง้เดือนก.ค.จนถงึส.ค." 

 (+) จีนติดโควิดเพิ่มเกือบ 600 ราย หวั่นล็อกดาวน์รอบใหม่ / มาเก๊าเตรวจโควิดครัง้ที่ 11 หลังระบาดรุนแรงเป็นประวัตกิารณ์ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) แถลงว่า พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มอีก 598 ราย ณ วนัอาทิตย์ท่ี 17 ก.ค. โดยในจ านวนนีมี้ 167 รายท่ีแสดงอาการ และ 431 
รายไม่แสดงอาการ การพบผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้นกัลงทนุในตลาดการเงินกงัวลว่า รัฐบาลจีนอาจจะกลบัมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เมือ
ส าคญั ซึง่รวมถึงนครเซี่ยงไฮ้ ส่วนด้านมาเก๊าเร่ิมการปพูรมตรวจหาเชือ้โควิด -19 ครัง้ท่ี 11 ให้กบัประชาชนในวนันี ้หลงัขยายเวลาล็อกดาวน์กาสิโนและ
ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือคมุโควิด-19 ในขณะท่ีมาเก๊าก าลงัเผชิญกับการแพร่ระบาดครัง้รุนแรงท่ีสุดนับตัง้แต่โควิด-19 เร่ิมแพร่ระบาด แม้ว่าผู้อยู่อาศยักว่า 90% 
ของมาเก๊าจะได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบโดสแล้ว แตม่าเก๊าก าลงัเผชิญกบัการระบาดของเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอนท่ีแพร่ระบาดได้เร็ว  

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ รับข้อมูลศก.สหรัฐสดใส ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิด
พุ่งขึน้กวา่ 600 จุดในวนัศกุร์ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ข้อมลูเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง และ
นกัลงทนุคลายความวติกเก่ียวกบัการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากเกินคาด 

 (-) แบงก์ชาติจีนให้ค าม่ันยกระดับนโยบายการเงินเพื่อหนุนศก.แข็งแกร่งกว่าเดิม  นายอี ้กัง ผู้ ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่าจะ
ยกระดบัการใช้นโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบเพ่ือสนบัสนนุเศรษฐกิจให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึน้ นายอีก้ล่าวในการประชุมผู้ว่าธนาคารกลางและรัฐมนตรี
คลังของกลุ่ม G20 ว่า เศรษฐกิจก าลังเผชิญแรงกดดนัช่วงขาลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และปัจจัยภายนอก แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อใน
ประเทศจะค่อนข้างต ่าก็ตาม ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานวา่ PBOC ด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินอย่างระมดัระวงัในปีนี ้เน่ืองจากการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท าให้ช่องวา่งของนโยบายทางการเงินระหว่างสหรัฐกบัจีนขยายขึน้และผลกัดนัให้เงินไหลออกนอกประเทศ  

 (-) น า้มัน WTI ร่วงหลุดระดับ $97 กังวลจีนหวนล็อกดาวน์หลังติดเชือ้โควิดพุ่ง ราคาน า้มัน WTI ร่วงหลุดจากระดบั 97 ดอลลาร์/บาร์เรลเช้านี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่จีนอาจจะกลบัมาล็อกดาวน์เมืองส าคญัอีกครัง้ หลงัจากจ านวนผู้ติดเชือ้โควดิ-19 เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ณ เวลา 08.10 น.ตาม
เวลาไทย สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 1.45 ดอลลาร์ หรือ -1.49% แตะท่ี 96.14 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หน่วยงานด้านสาธารณสขุของจีนรายงานว่า พบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้อีกในช่วงสุดสปัดาห์ท่ีผ่านมา ซึง่ท าให้นกัลงทนุกงัวลวา่จีนอาจจะกลบัมาล็อก
ดาวน์นครเซี่ยงไฮ้และเมืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น า้มัน คาร์สเตน ฟริตช์และบาบาร า แลม
เบรชท์ นกัวิเคราะห์ด้านพลังงานจากคอมเมิร์ซแบงก์ รีเสิร์ชกล่าวว่า ความวิตกเก่ียวกบัแนวโน้มอุปสงค์น า้มนัท่ีลดลง จะยังคงกดดนัราคาน า้มันอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะความกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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 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 ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    66 67 

วนัองัคารท่ี 19 ก.ค. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.   1.69M 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   1.60M 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 1.6% 

 13.00น. องัก ษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.3% 9.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.40M 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   - 3.3M 

วนัพ หสับดีท่ี 21 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.25% 0.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.5% -0.4% 

วนัศกุร์ท่ี 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.0 53.0 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.3 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6 52.7 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.6 52.7 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 15 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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