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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
25/07/2565 11:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.40 1,726.65 0.25 0.01 

Spot Silver ($) 18.56 18.59 0.03 0.16 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 30,120 30,180 60 0.20 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 30,210 30,180 -30 -0.10 

Gold Online Futures (GOM22) 1,736.20 1,738.50 2.30 0.13 

Silver Futures (SVFM22)  19.03 18.76 -0.27 -1.42 

ดชันดีอลลาร ์ 106.59 106.61 0.02 0.02 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาเริ่มฟ้ืนตัวขึน้หลังจากปรบัตัวลงในวนัก่อนหนา้ แต่หากระหว่าง
วนัหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาส
อ่อนตัวลงเพื่อสร้างฐานราคา โดยหากราคาไม่สามารถยืนเหนือ
บริเวณแนวตา้นแรกโซน 1,738 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยับลงจะมี
แนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดแนวรบั
แรก  แนวรบัถดัไปจะอยู่ท่ี 1,691 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้ท าก าไรระยะสัน้ โดยรอเปิดสถานะขาย โดยอาจใชบ้ริเวณ 1,738 
ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายซือ้ไปยังโซนแนวตา้น
ถัดไปบริเวณ 1,757 ดอลลารต์่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากผ่าน 1,757 
ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาตวัลงแนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะขายท า
ก าไรตัง้แต่ราคา 1,707-1,691 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

25 July 2022 
 

 

 

 
                                ที่มา: Aspen 

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,719.65-1,728.83 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการขยบัตวัขึน้เล็กนอ้ยจากช่วงเชา้ตรู่ของวนัและเคลื่อนไหวในลกัษณะ
ไซดเ์วย ์หลงัจากวนัศกุรท์ี่ผ่านมาราคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 8.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนุนจากดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบือ้งตน้
ของสหรฐั ปรบัตัวลงสู่ระดบั 47.5 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 26 เดือน  ทัง้นี ้ดชันี PMI ที่ต  ่ากว่า 50 บ่งชีว่้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก าลงัหดตวัลง สถานการณด์งักล่าว
กดดนัดชันีดอลลารใ์หอ้่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สปัดาห ์จนเป็นปัจจัยหนุนทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพ่ิม ขณะที่เชา้นีร้าคา
ทองค ามีปัจจยับวกจากตลาดหุน้ในฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นและฮ่องกงที่เปิดลบ เนื่องจากขอ้มลูที่เปิดเผยเมื่อปลายสปัดาหท์ี่แลว้ส่งผลใหน้ักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัอาจ
เขา้สู่ภาวะชะลอตวั ดา้น นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัไดแ้สดงความเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะสามารถรบัมือกับปัญหาเงินเฟ้อได้ และยงักล่าวดว้ยว่าขณะนี ้
ยงัไม่มีสญัญาณบ่งชีว่้าเศรษฐกิจสหรฐัก าลงัเขา้สู่ภาวะถดถอยเป็นวงกวา้ง อีกทัง้ ตลาดหลกัทรพัยเ์ซี่ยงไฮ ้(SSE) ใหค้ ามั่นว่าจะรกัษาเสถียรภาพของตลาด ก่อนถึงการประชุมพรรค
คอมมิวนิสตจ์ีนครัง้ที่ 20 ในช่วงปลายปีนี ้โดยจะป้องกันความผันผวนครัง้ใหญ่และรวดเรว็ในตลาดทุนอย่างเต็มที่  ประเด็นที่กล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจัยที่มากดดนัต่อราคาทองค าได ้
ส าหรบัวนันีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจของเยอรมนี จะเปิดเผยดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo ส่วนในฝ่ังของสหรฐัไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรียาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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• (+) ยูเครนล่ันปูติน "ถ่มน ้าลาย" ใส่ UN-ตุรกี หลังยิงขีปนาวุธถล่มท่าเรือโอเดสซา กองทพัยเูครนเปิดเผยว่า รสัเซียยิงขีปนาวธุถล่มท่าเรือ
เมืองโอเดสซา ทางภาคใตข้องยูเครนเมื่อวานนี ้(23ก.ค.) ซึ่งอาจเป็นการละเมิดต่อขอ้ตกลงท่ีลงนามกันเมื่อวนัศุกร ์(22 ก.ค.) เพื่อส่งออกธัญพืช
ท่ีตกคา้งอยู่ท่ีท่าเรือในทะเลด าและคลายความกงัวลเก่ียวกบั วิกฤตการณด์า้นอาหาร ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายูเครน เรียกการ
โจมตีครัง้นี ้ว่าเป็น "ความป่าเถ่ือน" แบบโจ่งแจ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่อาจไว้วางใจรัสเซียได้ว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม 
สถานีโทรทศันส์าธารณะซุสปิลเน (Suspilne) ของยเูครน รายงานค ากล่าวของกองทพัยูเครนว่า ขีปนาวธุไม่ไดก้่อความเสียหายส าคญัใดๆ และ
รฐัมนตรีรายหน่ึงเผยว่าเตรียมเดินหนา้ส่งออกธัญพืชออกจากท่าเรือต่างๆ ริมทะเลด าอีกครัง้การโจมตีดงักล่าวเรียกเสียงประณามจากยูเครน, 
สหรฐั, UN และตรุกี 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 92.80 จุด ตลาดจับตาประชุมเฟด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ท่ามกลางการซือ้ขาย
ท่ีผนัผวน ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ไตรมาส 2 ของสหรฐัในสปัดาหนี์ ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งเปิดท่ี 20,516.34 จดุ ลดลง 92.80 จดุ หรือ -0.45% 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 203.94 วิตกศก.สหรัฐ เยนแข็งฉุดหุ้นส่งออก  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ลบใน
วนันี ้เนื่องจากขอ้มลูที่เปิดเผยเมื่อปลายสปัดาหท่ี์แลว้ส่งผลใหน้กัลงทนุวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัอาจเขา้สู่ภาวะชะลอตวั นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัเท
ขายหุ้นกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารช์่วงเช้านี้  ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดับ 
27,710.72 จดุ ลดลง 203.94 จุด หรือ -0.73% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้นีน้ าโดยหุน้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลุ่มเหล็กและเหล็กกลา้ รวมถึงกลุ่ม
เครื่องจกัร 

• (-) "เยลเลน" เช่ือเฟดรับมือเงินเฟ้อได้ ม่ันใจเศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอย นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัไดแ้สดงความเชื่อมั่นว่า 
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะสามารถรบัมือกับปัญหาเงินเฟ้อได้ และยงักล่าวดว้ยว่าขณะนีย้งัไม่มีสญัญาณบ่งชีว้่าเศรษฐกิจสหรฐัก าลงัเขา้สู่
ภาวะถดถอยเป็นวงกวา้ง "เรามีแนวโนม้ท่ีจะเห็นตวัเลขการจา้งงานชะลอตวัลง แต่ดิฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ภาวะถดถอย เพราะค าว่าภาวะถดถอย
หมายถึงเศรษฐกิจชะลอตวัลงเป็นวงกวา้ง และเรายงัไม่เห็นสญัญาณดงักล่าวในขณะนี"้ นางเยลเลนใหส้ัมภาษณใ์นรายการ "Meet the Press" 
ของสถานีโทรทศันเ์อ็นบีซีในวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา (24 ก.ค.) นางเยลเลนกล่าวว่า "ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัอยู่ในระดบัท่ีสงูมาก ขณะท่ีเงินเฟ้อใน
ประเทศขนาดใหญ่รายอื่นๆ ก็อยู่ในระดบัสูงเช่นกัน ดว้ยเหตุนี ้เฟดจึงตอ้งท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการเงินเพื่อท่ีจะฉุดเงินเฟ้อใหช้ะลอตัวลง 
และดิฉนัมั่นใจว่าเฟดจะท าไดส้  าเรจ็"  

• (-) ยูเครนเล็งเดินหน้าส่งออกธัญพืช แม้รัสเซียเพิ่งยิงขีปนาวุธถล่มท่าเรือ นายโอเล็กซานเดอร ์คูบราคอฟ รฐัมนตรีกระทรวงโครงสรา้ง
พืน้ฐานของยูเครน เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ยเูครนจะเดินหนา้เตรียมการทางเทคนิคเพื่อรองรบัการส่งออกสินคา้เกษตรจากท่าเรือของยูเครน
ต่อไป ตามขอ้ตกลงท่ีมีขึน้เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหาร ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะช่วยฟ้ืนฟูการส่งออกธัญพืชจากยูเครนและรสัเซีย ซึ่งต่างก็เป็นผู้
ส่งออกขา้วสาลี ขา้วโพด น า้มันพืช และปุ๋ ยรายใหญ่ของโลก รวมทัง้ช่วยคลี่คลายปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และคลายความกังวลเก่ียวกับ
วิกฤตการณด์า้นอาหาร โดยจะท าใหม้ีการระบายธัญพืชของยเูครนจ านวนมากกว่า 20 ลา้นตนั ซึ่งยงัคงตกคา้งอยู่ท่ีท่าเรือในทะเลด า นบัตัง้แต่ท่ี
รสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครนในเดือนก.พ. 

• (-) ตลาดหุ้นจีนให้ค าม่ันรักษาเสถียรภาพตลาดก่อนประชุมพรรคคอมมิวนิสตจี์น ตลาดหลกัทรพัยเ์ซี่ยงไฮ ้(SSE) ใหค้ ามั่นว่าจะรกัษา
เสถียรภาพของตลาด ก่อนถึงการประชุมพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนครัง้ท่ี 20 ในช่วงปลายปีนี ้ โดยจะป้องกันความผันผวนครัง้ใหญ่และรวดเร็วใน
ตลาดทุนอย่างเต็มท่ี SSE กล่าวในแถลงการณท่ี์โพสตบ์นเว็บไซตเ์มื่อวนัอาทิตย ์(24 ก.ค.) ว่า SSE จะช่วยสรา้งเสถียรภาพใหก้ับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสรมิการควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 และการกลบัมาท างานอีกครัง้ ตลอดจนก าหนดการคาดการณต์ลาด
ให้เป็นไปในทิศทางบวก "SSE ควรเขา้ใจความส าคัญในทางการเมืองของการประชุมพรรคคอมมิวนิสตค์รัง้ท่ี 20 อย่างถ่องแท้ และรกัษา
เสถียรภาพของตลาดทนุอย่างมีประสิทธิภาพ" แถลงการณซ์ึ่งเผยแพรห่ลงัเสรจ็สิน้การประชมุภายใน 

                                                                                                                 ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.0 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.5% 21.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   96.8 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   -17 -11 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   663K 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -29.0 -27.4 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50% 1.75% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   0.4% -1.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 251K 

วนัศุกรท่ี์ 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 22 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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