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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
22-07-2022 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,718.30 1,713.98 -4.32 -0.25 

Spot Silver ($) 18.83 18.74 -0.09 -0.48 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,650 30,060 410 1.38 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,700 30,070 370 1.25 

Gold Online Futures (GOU22) 1,698.70 1,726.00 27.30 1.61 

Silver Futures (SVFU22)  18.56 18.93 0.37 1.99 

ดชันดีอลลาร ์ 106.61 106.99 0.39 0.36 

เงนิบาท (฿/$) 36.76 36.85 0.09 0.24 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,704-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ซึ่งหากยืนได้จะมีโอกาสดีดตวัขึน้อีกครัง้ โดยราคาจะขยับขึน้ทดสอบ
แนวต้านโซน 1,732-1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัคงต้องระมดัระวงัแรง
ขายท าก าไรสลบัออกมาเน่ืองจากเมื่อราคาปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ ความผนั
ผวนของราคาและการแกวง่ตวัเพิ่มตามไปด้วย 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
เปิดสถานะขาย หากราคาปรับตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,724-
1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ให้ชะลอการขายไปท่ีโซนแนว
ต้านส าคญับริเวณ 1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทุนหากผ่านได้) 
เมื่อราคาอ่อนตวัลงให้แบ่งปิดสถานะขายท าก าไรบางส่วนหากราคา
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,704-1,697 ต่อออนซ์ หากราคาหลดุได้
สามารถถือสถานะขายตอ่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดพุ่งขึน้ 22.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทนัทีท่ีธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมตปิรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% มากกว่าท่ีตลาดสว่นใหญ่คาดไว้ท่ี 0.25% และ
เป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ท่ีสดุนบัตัง้แต่ปี 2000 นอกจากนี ้ECB ได้เปิดเผยเคร่ืองใหม่ท่ีเรียกว่า Transmission Protection Instrument (TPI) โดยจะด าเนินการเข้าซือ้พนัธบตัรจาก
ประเทศท่ีมีหนีส้ินจ านวนมาก เช่น อิตาลี สถานการณ์ดงักล่าวหนนุเงินยูโรให้แข็งค่าแตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 2 สปัดาห์ท่ี 1.0275 จนเป็นปัจจยัหลกัท่ีกดดนัดชันีดอลลาร์ให้ร่วงลง และ
กลบัมาหนนุทองค า ซึง่ภายหลงัการทะยานขึน้ของทองค า ในวนันีร้าคาช่วงเช้ามีการพกัตวัและแกว่งตวัในลกัษณะค่อยๆ sideway down ลงภายในกรอบ 1,712.60 -1,719.21 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ โดยมีปัจจยักดดนัมาจากสญัญาน า้มนัดบิเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% หลงัมีรัสเซียกลบัมาส่งก๊าซให้กับยโุรปผ่านทางท่อสง่ Nord Stream 1 ประกอบกบั ณ 
เวาล 11.55 น. ตามเวลาไทย ดชันีดอลลาร์สลบักลบัมาขึน้แข็งคา่อยู่บริเวณ 107.00 และเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเยนนัน้ ดอลลาร์แข็งค่าขึน้มาท่ี 137.90 เยน หลงัจากเงินเฟ้อญ่ีปุ่ น หรือ ดชันี
ราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐาน พุ่งขึน้ 2.2% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้สงูสดุในรอบกว่า 7 ปี และสงูกว่าระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ก าหนดไว้
ท่ี 2% ตดิตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 3 ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการและภาคการผลติเบือ้งต้นของสหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซียจ่อท าประชามตเิปิดทางผนวกดนิแดนยูเครนก.ย.นี ้ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าววา่ รัสเซียเตรียมจดัการลงประชามติ

ในดินแดนยูเครนท่ีกองทพัรัสเซียสามารถยึดครองเอาไว้ได้โดยเร็วท่ีสุดในเดือนก.ย.นี ้เพ่ือ เปิดทางให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ผนวก

ดินแดนดงักล่าวเข้ากับรัสเซีย ทัง้นี ้แหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัสเซียก าลังเตรียมจัดการลงมติในพืน้ท่ีท่ีปัจจุบนัถูกควบคุ มโดยกองทพัรัสเซียและ

พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีกองทพัรัสเซียสามารถยดึเอาไว้ได้ตลอดช่วงหลายสปัดาห์ข้างหน้า เป้าหมายคือการท าประชามติเพ่ือรวมดนิแดนเหล่านีเ้ข้ากบัรัสเซียภายใน

วนัท่ี 15 ก.ย. ก่อนหน้านี ้ท าเนียบขาวเปิดเผยข้อมลูจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐวา่ รัสเซียก าลงัวางแผนท่ีจะผนวกดินแดนยูเครนท่ีรัสเซียยึดครองไ ด้ใน

สงครามครัง้นีเ้ข้ากบัดนิแดนของรัสเซียแบบเบ็ดเสร็จ โดยท าเนียบขาวเตือนว่า ความพยายามดงักล่าวของรัสเซียอาจจะเผชิญกบัการคว ่าบาตรรอบใหม่

ทัง้จากสหรัฐและบรรดาชาตพินัธมิตร 

 (+) Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุดเช้านี ้หลัง "สแนป" เผยผลประกอบการต ่ากว่าคาด ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงลงกวา่ 100 จดุในช่วงเช้าวนันี ้

หลงัจากบริษัทสแนป อิงค์ ซึง่เป็นเจ้าของแอป Snapchat เปิดเผยผลประกอบการต ่ากวา่คาดในไตรมาส 2 และวางแผนชะลอการจ้างงานณ เวลา 07.26 

น.ตามเวลาไทย ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ ร่วงลง 101.50 จุด หรือ -0.80% แตะท่ี 12,538.50 จุด ราคาหุ้นสแนป ร่วงลงกว่า 20% เช้านี ้หลงับริษัทเปิดเผย

รายได้ในไตรมาส 2 อยู่ท่ี 1.11 พนัล้านดอลลาร์ ต ่ากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ี 1.14 พนัล้านดอลลาร์ และตวัเลขขาดทนุตอ่หุ้นอยู่ท่ี 2 เซนต์ มากกว่า

ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 1 เซนต์ ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียรายอ่ืน ๆ ร่วงลง เช่น หุ้นเมตา แพลตฟอร์มส์, หุ้นอลัฟาเบท, หุ้น

ทวติเตอร์ และหุ้นพินเทอร์เรสต์  

 (+) สหรัฐเผยผลการศึกษาชีผู้้ป่วยโควิดเกือบ 1 ใน 4 มีอาการลองโควดิ ส านกัข่าวซนิหวัรายงานว่า ผลการศกึษาใหม่จากคณะนกัวิจยัสหรัฐพบว่า 

ผู้ ป่วยโรคโควิด-19 เกือบ 1 ใน 4 มีอาการลองโควิด โดยมีอาการนานถึง 12 สัปดาห์หรือมากกว่านัน้ การศึกษาดังกล่าว ซึ่งน าโดยคณะนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (USC) และเผยแพร่ในวารสารไซเอนทิฟิค รีพอร์ตส (Scientific Reports) ได้คดัเลือกผู้ตอบแบบสอบถามราว 8,000 

คนจากทัว่ประเทศ เพ่ือตอบค าถามเก่ียวกบัสุขภาพโดยรวมและอาการโรคโควิด -19 ทุกสองสปัดาห์ ในช่วงเดือนมี.ค. 2563 - มี.ค. 2564 หลงัพิจารณา

อาการท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 23% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ถือเป็นความชุกท่ีสงูมาก และอาจหมายถึงผู้คนหลายล้านคน รายงานวา่ มีอาการท่ีเร่ิมใหม่ขณะติด

เชือ้ไวรัส ซึง่อาการท่ีเร่ิมใหม่นีก้ินเวลานานกวา่ 12 สปัดาห์ และคณะนกัวจิยัยงัพบโอกาสการเผชิญอาการลองโควดิสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัในกลุ่มคนเป็น

โรคอ้วน (obese) ผมร่วง ปวดศีรษะ หรือมีอาการเจ็บคอในช่วงที่ตดิเชือ้ 

 (-) น า้มัน WTI ปิดร่วง $3.53 หลังรัสเซียกลับมาส่งก๊าซให้ยุโรป  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวัน

พฤหสับดี (21 ก.ค.) หลงัมีรายงานว่ารัสเซียได้กลบัมาส่งก๊าซให้กบัยุโรปผ่านทางท่อส่ง Nord Stream 1 แล้ว นอกจากนี ้นกัลงทนุกงัวลว่าการธนาคาร

กลางยุโรป (ECB) ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถึง 0.5% อาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น า้มนั ทัง้นี ้ท่อส่ง Nord Stream 1 ซึง่มีการจดัส่งก๊าซ

มากกวา่ 1 ใน 3 ของรัสเซียให้แก่ยโุรป ได้ท าการซอ่มบ ารุงประจ าปีตัง้แตว่นัท่ี 11 ก.ค. และมีก าหนดเสร็จสิน้ในวนัท่ี 21 ก.ค. 

 (-) เงินเฟ้อญ่ีปุ่นเดือนมิ.ย.พุ่ ง 2.2% สูงสุดในรอบ 7 ปี เหตุราคาพลังงานสูง ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารสดซึง่มี

ความผันผวน พุ่งขึน้ 2.2% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้สูงสุดในรอบกว่า 7 ปี และสูงกว่าระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลาง

ญ่ีปุ่ น (BOJ) ก าหนดไว้ท่ี 2% ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 3 ซึง่จะเพิ่มผลกระทบต่อภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่ น ดชันี CPI พืน้ฐานปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 10 

เม่ือเทียบเป็นรายปี และตอกย า้ถึงความอ่อนไหวของญ่ีปุ่ นต่อราคาพลังงานโลกท่ีพุ่งสูงขึน้ โดยสกุลเงินเยนท่ีอ่อนค่าลงมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้

ราคาพลงังานและวตัถุดิบน าเข้าเพิ่มสงูขึน้ ทัง้นี ้ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ นเร่ิมตระหนกัถงึราคาสินค้าในชีวิตประจ าวนัท่ีเพิ่มขึน้ เช่น  อาหาร ขณะท่ีนายฮารุฮิโกะ 

คุโรดะ ผู้ ว่าการ BOJ กล่าวหลังจากการประชุมนโยบายเม่ือวานนี ้(21 ก.ค.) ว่า การเพิ่มขึน้ของค่าแรงไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึน้อย่าง

รวดเร็ว พร้อมเน้นย า้ถงึความจ าเป็นในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายตอ่ไป  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเล คร้ังก่อน 

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 ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเล ครัง้ก่อน 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    55** 67 

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

 19.30น. สหรัฐฯ 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. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ 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)   0.50%** 0.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -12.3** -3.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   251K** 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.8%** -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. 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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