
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,722 1,700 1,676 

1,752 1,773 1,797 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวเพิ่มขึน้ 1.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าไดร้บัแรงหนุนจากการดัชนีดอลลารช์ะลอการแข็งค่าหลงัจากดอลลารพ์ุ่งขึน้ 4 วันท าการติดต่อกัน
พรอ้มแตะระดบัสงูสุดในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่ที่ 107.27 เมื่อวนัพธุ  ทัง้นี ้ ดชันีดอลลารไ์ดร้บัแรงกดดนัจาก 2 ประเด็น  ไดแ้ก่  การเปิดเผยเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมา “แย่เกินคาด”  ทัง้ตัว
เลขผูย้ื่นขอสวัสดิการว่างงานที่ “เพิ่มขึน้เกินคาด” สู่ระดับ 235,000 รายซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่วันที่ 15 ม.ค. และตัวเลขขาดดุลการคา้สหรฐัที่ลดลงนอ้ยกว่าคาดสู่ระดับ 8.55 หมื่นลา้น
ดอลลารใ์นเดือนพ.ค.  นอกจากนี ้ ดชันีดอลลารย์งัไดร้บัแรงกดดนัเพิ่มจากเงินปอนดท์ีแ่ข็งค่าขึน้  ขานรบัข่าวการลาออกจากต าแหนง่ของนายบอริส จอหน์สนั นายกฯองักฤษ ปัจจยัดงักล่าวหนนุ
ใหร้าคาทองค าทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวันบริเวณ 1,748.92 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  การปรบัขึน้ของทองค ายงัอยู่ในกรอบจ ากัด  เนื่องจากไดร้บัแรงกดดันจากแนวโนม้ที่ธนาคาร
กลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  สะทอ้นจากความเห็นของนายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งในผูว้่าการเฟด และนายเจมส ์บลูลารด์ ประธานเฟดเซนตห์ลยุส ์ที่
หนนุใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 75 bps ในเดือนก.ค. ขณะที่ทัง้ 2 กล่าวตรงกนัว่ามี "แนวโนม้เชิงบวก" ที่เฟดจะ Soft landing และความวติกเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยนัน้ดเูหมือนจะ "มาก
เกินไป" สถานการณด์งักลา่วจึงกดดนัการปรบัขึน้ของราคาทองค า  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลีย่นแปลง  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาการเปิดเผยรายไดเ้ฉลีย่ต่อชั่วโมง, อตัราการว่างงานและ
ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตร  ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณก์ารปรบัขึน้ดอกเบีย้ของเฟดในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1748.92 1736.40 1737.70 1739.00 1.30 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,786.53 19.96 105.60 

MA 50 Days 1,833.04 21.41 103.81 

MA 200 Days 1,846.35 23.20 98.47 

RSI 9 Days 22.59 22.19 75.59 

RSI 14 Days 28.53 27.10 70.26 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,024.43 0.00 

ishare 16,226.53 -48.76 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9486 0.8996 0.9979 

10 วัน 0.8966 0.8948 0.9696 

20 วัน 0.9234 0.6818 0.8923 

50 วัน 0.9287 0.3067 0.7367 

100 วัน 0.9712 -0.1657 0.7330 

200 วัน 0.6674 0.5809 -0.3132 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,752-1,773 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,773 

 

 หากราคาสามารถรกัษาระดบัได ้ราคาอาจฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้ ซึ่งหากราคาปรบัตวัขึน้
จนท าระดับสูงสุดใหม่จากวนัก่อนหนา้ได ้ มีลุน้ที่ราคาจะดีดขึน้ทดสอบแนวตา้น 
แต่หากราคาทองค าไม่สามารถผ่านแนวตา้นที่ 1,752-1,773 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้
ท าให้เกิดแรงขายท าก าไรออกมาสลับออกมา และอาจท าให้ราคาปรับตัวลง
ทดสอบแนวรบัที่ 1,731-1,722 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ีแ่ล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 
4,000 ราย สู่ระดับ 235,000 รายในสัปดาห์ท่ีแล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันท่ี 15 ม.ค. และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 230,000 ราย  
นอกจากนี ้ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานดังกล่าวอยู่สงูกว่าระดบั 230,000 รายเป็นสัปดาหท่ี์ 5 ติดต่อกัน และสูงกว่า 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อ
สปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $4.2 รับคาดการณอ์ุปทานตึงตัว-สต็อกเบนซินร่วง  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 4% ในวนั
พฤหสับดี (7 ก.ค.) และกลบัมายืนเหนือระดบั 100 ดอลลารไ์ดอ้ีกครัง้ โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณท่ี์ว่า อปุทานน า้มนัในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตงึตวั 
นอกจากนี ้ราคาน า้มนัยงัไดปั้จจัยบวกจากตวัเลขสต็อกน า้มันเบนซินของสหรฐัท่ีปรบัตวัลดลงในสปัดาหท่ี์แลว้  ทั้งนี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือน
ส.ค. พุ่งขึน้ 4.2 ดอลลาร ์หรือ 4.3% ปิดท่ี 102.73 ดอลลาร/์บารเ์รล  ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 3.96 ดอลลาร ์หรือ 
3.9% ปิดท่ี 104.65 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลงสู่ 8.55 หมื่นล้านดอลลารใ์นเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยในวนันีว่้า ตวัเลขขาดดลุการคา้สหรฐัลดลง 
1.3% สู่ระดบั 8.55 หมื่นลา้นดอลลารใ์นเดือนพ.ค. 

• (-) เฟดแอตแลนตาเผยแบบจ าลอง GDPNow ชี ้GDP สหรัฐ -1.9% ใน Q2/65  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจ าลอง
คาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.9% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมท่ีบ่งชีว่้ามีแนวโน้มหดตัว 2.1%  ตัวเลขคาดการณ ์
GDPNow บ่งชีว่้า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวัในไตรมาส 2 รุนแรงกว่าไตรมาส 1 ซึ่งหดตวั 1.6% และแสดงว่าเศรษฐกิจสหรฐัไดเ้ขา้สู่ภาวะถดถอยแลว้ เนื่องจาก
เศรษฐกิจหดตวั 2 ไตรมาสติดต่อกนั  เฟดสาขาแอตแลนตาจะรายงานตวัเลขคาดการณ ์GDPNow ครัง้ใหม่ในวนัพรุง่นี ้หลงัการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอก
ภาคเกษตร ซึ่งเป็นขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อเฟด 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 346.87 จุด ตลาดจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จุดในวันพฤหัสบดี (7 ก.ค) 
เน่ืองจากนักลงทุนยังคงขานรบัรายงานการประชุมเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งบ่งชีว่้าเฟดมีความมุ่งมั่นท่ีจะสกัดการพุ่งขึน้ข องเงินเฟ้อ 
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันนี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจ นส์ปิดท่ี 
31,384.55 จดุ พุ่งขึน้ 346.87 จดุ หรือ +1.12%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,902.62 จดุ เพิ่มขึน้ 57.54 จุด หรือ +1.50% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,621.35 จุด 
พุ่งขึน้ 259.49 จดุ หรือ +2.28% 

• (-) ปธ.เฟดเซนตห์ลุยสค์าดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว แม้เฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้สู้เงินเฟ้อ  นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขา
เซนตห์ลยุส ์กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรฐัจะยงัคงมีการขยายตวัในปีนี ้แมว่้าเฟดเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  นายบูลลารด์กล่าวว่า หากพิจารณา
ตวัเลขรายไดม้วลรวมภายในประเทศ (GDI) พบว่าเศรษฐกิจมีการขยายตวั  "GDI มีความสอดคลอ้งกับตลาดแรงงานมากกว่า และบ่งชีว่้าเศรษฐกิจมีการ
ขยายตวั ขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกรง่" นายบลูลารด์กล่าว 

• (+/-) YouGov ฟันธง "เบน วอลเลซ" รมว.กลาโหมอังกฤษขึน้แท่นตัวเก็งนายกฯผู้ดี  YouGov ซึ่งเป็นบริษัทส ารวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์
เปิดเผยว่า นายเบน วอลเลซ รฐัมนตรีกลาโหมองักฤษ เป็นตวัเก็งว่าท่ีหวัหนา้พรรคอนุรกัษ์นิยม และว่าท่ีนายกรฐัมนตรีองักฤษ หลงัจากท่ีนายบอริส จอหน์
สัน ประกาศลาออกจากต าแหน่งในวันนี ้ นอกจากนายวอลเลซแล้ว รายชื่อคนอื่นๆท่ีอาจขึน้มาเป็นผู้น าพรรคอนุรกัษ์นิยมยังได้แก่ นายริชิ ซูแนค อดีต
รฐัมนตรีคลงัองักฤษ นายซาจิด จาวิด อดีตรฐัมนตรีสาธารณสขุ และนางลิซ ทรสัส ์รฐัมนตรีต่างประเทศองักฤษ 

• (+/-) ปอนดแ์ข็งค่า ขานรับข่าวนายกฯอังกฤษลาออก  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (7 ก.ค.) ก่อนท่ีกระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรในวนันี ้ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่า ขานรบัข่าว
การลาออกจากต าแหน่งนายกรฐัมนตรีองักฤษของนายบอริส จอหน์สนั  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกุลเงิน
หลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.04% แตะที่ระดบั 107.1300  เงินปอนดแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.2010 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1926 
ดอลลาร ์ขณะท่ียูโรอ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.0163 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0183 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6841 ดอลลารส์หรฐั 
จากระดบั 0.6791 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 136.09 เยน จากระดบั 135.96 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงัก ์ท่ีระดับ 
0.9746 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9714 ฟรงัก ์ 

 
 
 

                         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   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   235K** 231K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -85.5B** -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 ้

 
 

 

 


