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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
21-07-2022 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,695.70 1,692.88 -2.82 -0.17 

Spot Silver ($) 18.65 18.61 -0.04 -0.21 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,870 29,620 -250 -0.84 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,900 29,630 -270 -0.90 

Gold Online Futures (GOU22) 1,724.60 1,705.70 -18.90 -1.10 

Silver Futures (SVFU22)  19.07 18.81 -0.26 -1.36 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 106.73 -0.31 -0.29 

เงนิบาท (฿/$) 36.69 36.73 0.04 0.10 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค ายังสร้างระดับต ่าสุดใหม่จากสัปดาห์ท่ีผ่านมา (1,697 
ระดับต ่าสุดของสัปดาห์ท่ีผ่านมา) ส่งผลให้แรงซือ้ยังคงถูกจ ากัด 
ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวต้านระยะสัน้ในโซน 1,707-1,714 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากไม่สามารถยืนได้ราคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับส าคญั
จะอยู่ในบริเวณ 1,680-1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,676 ระดบัต ่าสุด
ของปี2021) 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
เน้นการท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว โดยพิจารณาเสี่ยงเปิด
สถานะซือ้บริเวณ 1,680 -1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดบริเวณ
แนวรับโซน 1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทุน และทยอยขายท า
ก าไรบริเวณแนวต้าน 1,707-1,714 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้
ชะลอการขายออกไปท่ีแนวต้านถดัไป 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดลดลง 14.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากดชันีดอลลาร์ท่ีฟืน้ตวัขึน้มา หลงัเกิดการอ่อนคา่ของยโูรเน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวิกฤติพลงังานยุโรปอีกครัง้ และ
ลดการถือครองยโูรก่อน ECB จะประชมุนโยบายการเงินเสร็จสิน้ในวนันี ้สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway down ในกรอบ 1,689.60-1,697.34 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีแรง
กดดนัต่อเน่ืองมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ หลงัจากท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ สวนทางกับการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่สว่นตา่งดอกเบีย้จะกว้างมากขึน้ และอาจสง่ผลให้เกิดการย้ายการถือเงินเยนไปถือเงินดอลลาร์แทน อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยับวกชะลอการร่วงลงของทองค าไว้ 
หลงันายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย แสดงให้เหน็ว่ารัสเซียวางเป้าหมายการท าสงครามใหญ่ขึน้ มากกว่าแคใ่นภมูิภาคดอนบาสทางภาคตะวนัออก หากชาติ
ตะวนัตกยงัคงเดินหน้าจดัส่งอาวธุโจมตีระยะไกลให้กบัยูเครน ประกอบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ เผยว่ากองทพัสหรัฐเช่ือการเยือนไต้หวนัของ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐ ครัง้แรกในรอบ 25 ปี ไม่ใช่ความคิดท่ีดีนักในตอนนี ้เน่ืองจากจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีน ซึ่งจีนมองว่าไต้หวนัเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน และอาจไปท าลาย
ความสมัพนัธ์จีน-สหรัฐ ส าหรับวนันีจ้บัตาผลการประชมุ ECB และในฝ่ังสหรัฐติดตามผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน และดชันีชีน้ าเศรษฐกิจของ CB 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซียขยายเป้าหมายท าสงครามยูเครนท่ามกลางการปะทะเดือด กองทัพยูเครนเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพทหารรัสเซียได้ 111 นายในพืน้ท่ีทาง
ภาคใต้และตะวนัออกในวนัพุธท่ีผ่านมา (20 ก.ค.) ขณะท่ีนายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้แสดงให้เห็นว่า รั สเซีย
วางเป้าหมายใหญ่ขึน้ หลงัสงครามในยูเครนยืดเยือ้มา 5 เดือน ทัง้นี ้นายลาฟรอฟให้สมัภาษณ์กบัส านกัขา่วอาร์ไอเอ โนวอสตีของทางการรัสเซียเมื่อวนัพธุว่า 
ภารกิจของกองทพัรัสเซียในยเูครนมีมากกวา่แคใ่นภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวนัออกแล้วในขณะนี ้โดยเช่ือวา่รัสเซียจะขยายขอบเขตการท าสงครามเพิ่มเติม
หากชาติตะวนัตกยงัคงเดินหน้าจดัส่งอาวธุโจมตีระยะไกลให้กบัยเูครนตอ่ไป เช่น เคร่ืองยิงจรวดหลายล ากล้องอตัตาจรหรือ HIMARS ของสหรัฐ คณะบริหารท่ี
รัสเซียจดัตัง้ขึน้ในเมืองซาโปริเซีย ของยูเครน หลงัรัสเซียยึดครองเอาไว้ได้ เปิดเผยว่า ยูเครนได้ใช้โดรนยิงถล่มสถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองดงักล่าว แต่เตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไมไ่ด้รับความเสียหายสว่นกองทพัยูเครนรายงานเหตโุจมตีอย่างหนกัจากฝ่ายรัสเซียเช่นเดียวกนั แตก่องก าลงัภาคพืน้ของรัสเซียประสบความ
ล้มเหลวในการรุกคืบดินแดนยเูครนเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ในช่วง 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมา ฝ่ายตนสามารถท าลายยานพาหนะรัสเซียได้ 17 คนั โดยบางสว่นเป็นยานเกราะ 
และสงัหารทหารรัสเซียไปกวา่ 100 นาย 

 (+) CIA จวกรัสเซียท าข้อตกลงซือ้โดรนอิหร่านบ่งชีถ้งึความถดถอยทางทหาร นายวิลเลียม เบิร์นส์ ผู้อ านวยการส านกัขา่วกรองกลางสหรัฐ (CIA) ระบวุ่า 
การท่ีรัสเซียสนใจซือ้โดรนจากอิหร่าน เพื่อใช้ท าสงครามในยูเครนนัน้แสดงให้เห็นถึงสถานะทางทหารท่ีย ่าแย่ของประเทศ "รัสเซียติดต่อซือ้โดรนจากอิหร่านจริง" 
นายเบิร์นส์กล่าวขณะเข้าร่วมการประชุมด้านความมัน่คงประจ าปีพร้อมเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุสในคณะบริหารของประธานาธิบ ดีโจ ไบเดน นายพลและนกัการ
ทตูสหรัฐในรัฐโคโลราโด "รัสเซียและอิหร่านต้องพึ่งพากนั แม้ไม่ได้เช่ือใจอีกฝ่ายอย่างแท้จริง เพราะเป็นคู่แข่งกนัในด้านพลงังานและ ในทางประวติัศาสตร์ แต่
กรณีดงักลา่วท าให้เราตระหนกัได้ถึงความขาดแคลนด้านอตุสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียในปัจจบุนั และความยากล าบากของพวกเขา หลงัเผชิญความสญูเสีย
อย่างหนกัในการกร าศึกกบัยูเครน" นอกจากนี ้นายเบิร์นส์กลา่วด้วยวา่ การรุกรานยเูครนของรัสเซียนัน้ถือเป็น "ยุทธศาตร์ท่ีล้มเหลว" โดยหน่วยขา่วกรองสหรัฐ
ประเมินวา่ รัสเซียได้สญูเสียพลทหารจากการบกุโจมตียเูครนไปแล้ว 15,000 นายและบาดเจ็บอีกประมาณ 45,000 นาย 

 (+) กองทพัสหรัฐค้านแผนเยือนไต้หวันของ "เพโลซี" ชีไ้ม่เหมาะสมในเวลานี ้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐเปิดเผยวา่ กองทพัสหรัฐเช่ือวา่ การเยือน
ไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ "ไม่ใช่ความคิดท่ีดีนกัในตอนนี "้ หลงัจากท่ีสื่อรายงานว่า นางเพโลซีก าลงัวางแผนการเดินทางไป
ยงัไต้หวนัซึง่สร้างความไม่พอใจให้กบัจีน ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานเมื่อวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) วา่ในเดือนหน้า นางเพโลซีมีแผนการท่ีจะเดินทางไปเยือนไต้หวนั
เป็นครัง้แรกในรอบ 25 ปี เพื่อแสดงการสนบัสนนุไต้หวนัซึ่งจีนมองวา่เป็นดินแดนสว่นหนึ่งของจีน ด้านนายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ
ในการแถลงข่าวเมื่อวนัองัคาร (19 ก.ค.) ว่า "เราขอคดัค้านอย่างเต็มท่ีต่อการมีปฏิสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐและไต้หวนัในทกุรูปแบบ จะเป็นการ
ท าลายอธิปไตยและบรูณภาพแห่งดินแดนของจีน และสง่ผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรงตอ่รากฐานทางการเมืองของความสมัพนัธ์จีน-สหรัฐ" 

 (-) ดอลลาร์แขง็ค่าเทยีบเยน หลังแบงก์ชาติญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินตามคาด  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน หลงัจากธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ตามคาดในวนันี ้ซึ่งสวนทางกับการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งการตดัสินใจของ BOJ มีแนวโน้มท่ีจะเร่งให้เกิดการเทขายเงินเยน โดยเฉพาะเมื่อเฟดมีแผนจะปรับขึน้ดอกเบีย้ในสปัดาห์หน้า 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 138.32-138.35 เยน เทียบกับ 138.21-138.31 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 
138.12-138.14 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0207-1.0211 ดอลลาร์ และ 141.18-141.27 เยน เทียบกบั 1.0176-
1.0186 ดอลลาร์ และ 140.66-140.76 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0225-1.0227 และ 141.23-141.27 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อบา่ยวานนี ้

 (-) แบงก์ชาติญ่ีปุ่ นคงนโยบายการเงินตามคาด-เพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปีนีสู่้ 2.3% ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
เป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ีระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ท่ี
ประมาณ 0% เพื่อสนับสนุนการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ หลงัได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทัง้นี ้BOJ ยงัคงควบคุมเพดานของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปีไม่ให้สงูเกิน 0.25% แม้ว่านกัลงทุนคาดหวงัวา่ BOJ จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน เน่ืองจากการด าเนินนโยบาย
การเงินแบบผอ่นคลายได้สง่ผลให้เงินเยนทรุดตวัลงอย่างรุนแรง ในการประชมุครัง้นี ้คณะกรรมการ BOJ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของปีงบประมาณ 2565 
โดยระบวุา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่งไมน่บัรวมราคาอาหารสด จะขยายตวั 2.3% ซึ่งสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 1.9% นอกจากนี ้BOJ ยงัได้
ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2565 ลงสูร่ะดบั 2.4% จากเดิมท่ี 2.9% เน่ืองจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และปัญหา
คอขวดในห่วงโซอ่ปุทาน ยงัคงเป็นปัจจยัฉดุเศรษฐกิจ  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ 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. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

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

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    55** 67 

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

 19.30น. สหรัฐ  ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   1.56M** 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.6%** 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.4%** 9.1% 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   -0.4M** 3.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 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. สหรัฐ  ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐ  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. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.3 

 
20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6 52.7 

 
20.45น. สหรัฐ  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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