
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,722 1,700 1,676 

1,752 1,773 1,797 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดร่วงลง 26.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ การดีดตัวในระหว่างวนัของราคาทองค าเป็นไปอย่างจ ากัด  โดยท าระดับสูงสุดในระหว่างวันเพียง 1,772.78 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
ก่อนที่ราคาทองค าจะปรบัตวัลงต่อจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์ ทัง้นี ้ ดชันีดอลลารพ์ุ่งทะลรุะดบั 107 ท าสถิติสงูสดุระดบัใหม่ในรอบ 20 ปีที่ 107.264 โดยดอลลารไ์ดร้บัแรงหนนุจาก... (1.) 
การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมา “ดีเกินคาด”  อาทิ  ดชันีภาคบริการของสหรฐัจาก ISM ที่ปรบัตวัลงสู่ระดับ 55.3 ในเดือนมิ.ย. แต่สงูกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 54.3  และ
ตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงาน ที่ลดลงสูร่ะดบั 11.3 ลา้นต าแหนง่ในเดือนพ.ค. แต่สงูกว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวเิคราะหท์ี่ระดบั 11.0 ลา้นต าแหน่งเช่นกนั  (2.) นกัลงทนุปรบัเพิ่มคาดการณอ์ตัรา
ดอกเบีย้สงูสดุ(terminal rate) ของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) หลงัรายงานการประชมุเดอืนมิ.ย.บ่งชีว้่าเฟดจะเดินหนา้ปรบัขึน้ดอกเบีย้เพือ่สกดัเงินเฟอ้ สะทอ้นจาก  Fed funds futures ที่ Price in 
การคาดการณว์่า terminal rate จะอยู่ที่ 3.40% ในเดือนมี.ค. “เพิ่มขึน้” เมื่อเทียบกบัเชา้วนัพธุตามเวลาสหรฐัซึ่งคาดว่า terminal rate จะอยู่ที่ 3.25% ในเดือนก.พ. (3.) ปอนดอ์่อนค่าจากความ
กงัวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในองักฤษ และ (4.) ยโูรร่วงลงต่อแตะระดับต ่าสดุในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่จากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยในยโูรโซน  ปัจจยัที่กล่าวมาผลกัดันให้
ดอลลารแ์ข็งค่าจนกดดันใหร้าคาทองค าดิ่งลงท า Lower Low  จนกระทั่งแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 10 เดือนที่ 1,731.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง  -7.61 
ตนั  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนจาก ADP และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานของสหรฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1772.78 1731.80 1763.80 1737.70 -26.10 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,794.79 20.15 105.31 

MA 50 Days 1,836.08 21.48 103.74 

MA 200 Days 1,846.43 23.22 98.40 

RSI 9 Days 19.10 18.60 77.40 

RSI 14 Days 26.55 25.09 71.32 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,024.43 -7.61 

ishare 16,275.29 -152.04 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9058 0.9420 0.9750 

10 วัน 0.8853 0.8359 0.9575 

20 วัน 0.9138 0.6752 0.8529 

50 วัน 0.9232 0.2004 0.6384 

100 วัน 0.9699 -0.1865 0.7032 

200 วัน 0.6612 0.5938 -0.3471 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,752 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,731-1,722 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,773 

 

 หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรง แมว้่าราคาจะดีดตวัขึน้ไดบ้า้ง แต่ยงัคงมีแรงขายกดดนั
ใหร้าคาฟ้ืนตวัขึน้ในระดบัจ ากดั ซึ่งหากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือ
แนวตา้นระดบั 1,752-1,773  ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้อาจท าใหเ้กิดแรงขายกดดนัให้
ปรบัตัวลงสู่แนวรบัระดับ 1,731-1,722 ดอลลารต์่อออนซ์ และแนวรบัถัดไปโซน 
1,700-1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ่งราคายงัคงมีความผนัผวนในระดบัสงู 
 



 

 

• (-) เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้อีก 0.5% หรือ 0.75% เดือนนี้ หวังฉุดเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการ
ประชุมประจ าวันท่ี 14-15 มิ.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟดยังคงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อ แม้ว่าการด าเนินการดังกล่าวอาจท าให้
เศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอยก็ตาม โดยกรรมการเฟดเชื่อว่า การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค.ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม 
และมีความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงมากขึน้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  "ในการอภิปรายถึงนโยบายท่ีคาดว่าจะมีการบงัคบัใชใ้นการประชุม
ครั้งต่อไปนั้น กรรมการเฟดยังคงเล็งเห็นว่า การปรบัเพิ่มเป้าหมายอัตราดอกเบีย้ระยะสั้น (Federal Funds Rate) ถือเป็นเรื่องเหมาะสมในการบรรลุ
เป้าหมายของคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) โดยกรรมการเฟดเชื่อว่า เป็นเรื่องเหมาะสมท่ีจะมีการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% หรือ 
0.75% ในการประชุมเดือนก.ค."  รายงานการประชุมเฟดยังระบุดว้ยว่า การท่ีคณะกรรมการ FOMC มีมติปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุม
เดือนมิ.ย.ท่ีผ่านมานัน้ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการควบคุมตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุนับตัง้แต่ปี 2524 โดยเฟดจะด าเนินนโยบายคมุเขม้ทางการเงินไป
จนกว่าเงินเฟ้อจะกลบัสู่เป้าหมายระยะยาวท่ีระดบั 2%   

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่า รับเฟดส่งสัญญาณขึน้ดบ.สกัดเงินเฟ้อ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัพุธ (6 ก.ค.) โดยดัชนีดอลลารพ์ุ่งขึน้ทะลุระดับ 107 ท าสถิติสูงสุดระดับใหม่ในรอบ 20 ปี หลังรายงานการประชุมเดือนมิ.ย.ของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุว่า เฟดจะเดินหนา้ปรบัขึ ้นอตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 0.52% แตะท่ีระดบั 107.0910  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0183 ดอลลาร ์
จากระดับ 1.0265 ดอลลาร ์และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินปอนด ์ท่ีระดับ 1.1926 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1949 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียทรงตวัท่ี
ระดบั 0.6791 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 135.96 เยน จากระดบั 135.68 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 
0.9714 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9685 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.3043 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3048 
ดอลลารแ์คนาดา 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 69.86 จุด นลท.ซึมซับรายงานประชุมเฟด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัพธุ (6 ก.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุปรบัตวั
รบัรายงานการประชุมเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งบ่งชีว่้า เฟดมีความมุ่งมั่นท่ีจะสกัดการพุ่งขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ   ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,037.68 จดุ เพิ่มขึน้ 69.86 จุด หรือ +0.23%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,845.08 จดุ เพิ่มขึน้ 13.69 จุด หรือ +0.36% และดชันี Nasdaq ปิด
ท่ี 11,361.85 จดุ เพิ่มขึน้ 39.61 จดุ หรือ +0.35% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานลดลงสู่ 11.3 ล้านต าแหน่งในพ.ค.  ส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรบัสมคัร
งานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงาน ซึ่งเป็นมาตรวดัอุปสงคใ์นตลาดแรงงาน ลดลง 427,000 ต  าแหน่ง สู่
ระดบั 11.3 ลา้นต าแหน่งในเดือนพ.ค. แต่สงูกว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์ระดบั 11.0 ลา้นต าแหน่ง 

• (-) ปอนดอ์่อนค่า กังวลเสถียรภาพการเมืองอังกฤษ   ปอนดอ์่อนค่าเทียบดอลลารใ์นวันนี ้ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับเสถียรภาพทางการเมืองใน
องักฤษ  ณ เวลา 23.53 น.ตามเวลาไทย ปอนดอ์่อนค่า 0.44% สู่ระดบั 1.19 ดอลลาร ์ นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ ก าลงัเผชิญมรสุมทาง
การเมืองครัง้ใหญ่ หลงัจากท่ีนายริชิ ซูแนค รฐัมนตรีคลงัองักฤษ และนายซาจิด จาวิด รฐัมนตรีสาธารณสขุ รวมทัง้รฐัมนตรีอีกหลายรายได้พรอ้มใจกนัยื่น
ใบลาออกจากต าแหน่งเพื่อกดดันใหน้ายจอหน์สันลาออกจากต าแหน่งนายกรฐัมนตรีอังกฤษ   อย่างไรก็ดี นายจอหน์สันยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจาก
ต าแหน่ง และการจดัการเลือกตัง้ใหม่ถือเป็นสิ่งสดุทา้ยท่ีประเทศตอ้งการ และสิ่งนีจ้ะไม่มีทางเกิดขึน้   

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐต ่าสุดรอบ 5 เดือนในมิ.ย.  เอสแอนดพ์ี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหรฐั 
ปรบัตวัลงสู่ระดบั 52.7 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนม.ค. จากระดบั 53.4 ในเดือนพ.ค.  ดชันี PMI ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของค า
สั่งซือ้ใหม่เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.ค.2563 ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรบัตวัลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 21 เดือน แมว่้าการจา้งงานดีดตวัขึน้ 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐร่วงต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนมิ.ย.  สถาบนัจดัการดา้นอปุทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการของสหรฐั
ปรบัตวัลงสู่ระดบั 55.3 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี หรือนบัตัง้แต่เดือนพ.ค.2563 แต่สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 54.3 หลงัจาก
แตะระดบั 55.9 ในเดือนพ.ค. 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   -26.4** -15.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.7%** 1.2% 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Holiday: Independence Day   - - 

วนัองัคารท่ี 5 ก.ค. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.4** 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   53.0** 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   54.3** 53.4 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   1.6%** 0.3% 

วนัพธุท่ี 6 ก.ค. 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   0.1%** -2.7% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.7** 51.6 

 21.00 น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.25M** 11.40M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.   55.3** 55.9 

วนัพฤหสับดีท่ี 7 ก.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP   200K 128K 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   230K 231K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -2.8M 

วนัศุกรท่ี์ 8 ก.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.   275K 390K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมิ.ย.   3.6% 3.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   2.0% 2.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 01 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


