
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,722 1,700 1,676 

1,752 1,773 1,797 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าแกว่งตวัผนัผวนในกรอบและปรบัตวัลงทดสอบระดบัต ่าสดุบริเวณ  1,733.12  ดอลลารต์่อออนซโ์ดย
ไดร้บัแรงกดดนัจากดชันีดอลลารท์ี่แข็งค่าแตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่ที่ 107.79 ท่ามกลางการอ่อนค่าของเงินยโูรจากความวิตกว่า  เศรษฐกิจยโูรโซนจะเขา้สู่ภาวะถดถอย  นอกจากนี ้ 
ทองค ายังไดร้บัแรงกดดันเพิ่มหลงัจากกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 372,000 ต  าแหน่งในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ไวท้ี่ระดับ 
250,000 ต  าแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.6% และรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานเพิ่มขึน้ 0.3% สอดคลอ้งกับตัวเลขคาดการณ์ บ่งชีถ้ึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานซึ่ง
กระตุน้การคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้ FedWatch Tool ของ CME Group สะทอ้นว่านกัลงทนุใหน้ า้หนกั 90.6% ที่เฟดจะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวนัที่ 26-27 ก.ค. และมีนกัลงทุนบางส่วนคาดว่ามีโอกาส 9.4% ที่เฟดอาจปรบัขึน้ดอกเบีย้ 1.00% ซึ่งถือว่า Hawkish มากขึน้  ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 3.099% จนเป็นปัจจยักดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  อย่างไรก็ดี  การปรบัตวัลงของทองค าเร่ิมจ ากดั
ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิคหลงัเกิดสญัญาณบ่งชีว้่าแรงขายชะลอตัวลง  ประกอบกับดอลลารเ์กิดแรงขายท าก าไรในช่วงทา้ยตลาดจึงช่วยพยงุราคาทองค าไว ้ 
ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค า  -1.16 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามแถลงการณข์องนายวิลเลียม ประธานเฟดนิวยอรก์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1751.85 1733.12 1739.00 1741.80 2.80 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,778.05 19.77 105.93 

MA 50 Days 1,830.52 21.34 103.88 

MA 200 Days 1,846.19 23.19 98.54 

RSI 9 Days 20.37 21.88 77.87 

RSI 14 Days 27.13 26.78 71.89 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,023.27 -1.16 

ishare 16,103.18 -123.35 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9120 0.7523 0.9971 

10 วัน 0.8947 0.8658 0.9720 

20 วัน 0.9287 0.6256 0.9371 

50 วัน 0.9343 0.3903 0.7969 

100 วัน 0.9724 -0.1549 0.7597 

200 วัน 0.6734 0.5673 -0.2818 
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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 

 

 แมร้าคาทองค ามีการฟ้ืนตวัขึน้หลงัจากทิง้ตวัลง แต่ระยะสัน้หากราคาไม่สามารถผ่านแนวตา้น 
1,752-1,773 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจจะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาเพื่อสะสมแรงซือ้ใน
โซน 1,731-1,722 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไม่ไดร้าคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัถัดไปโซน 
1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 46.40 จุด กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบีย้หลังจ้างงานแกร่ง  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลดลงเล็กนอ้ยในวันศุกร ์(8 

ก.ค.) หลงัการซือ้ขายเป็นไปอย่างผนัผวน เนื่องจากนกัลงทุนวิตกว่า การเปิดเผยตัวเลขการจา้งงานท่ีแข็งแกร่งของสหรฐัจะเป็นปัจจยัสนบั สนุนให้

ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างรุนแรง  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,338.15 จุด ลดลง 46.40 จุด หรือ -

0.15%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,899.38 จดุ ลดลง 3.24 จดุ หรือ -0.08% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,635.31 จดุ เพิ่มขึน้ 13.96 จดุ หรือ +0.12% 

• (+) เจ้าหน้าทีเ่ผยไวรัสโอมิครอนสายพันธุ ์BA.5 กลายเป็นสายพันธุห์ลักของโลก  นายหมี่ เฝิง โฆษกคณะกรรมาธิการสขุภาพแห่งชาติของจีน 

กล่าวว่า ไวรสัโอมิครอนสายพนัธุย์่อย BA.5 ไดก้ลายเป็นสายพนัธุห์ลกัของโลกแลว้ และเป็นสาเหตขุองการติดเชือ้แบบคลสัเตอรใ์นจีน 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง 2.06 ดอลลาร ์ภาวะตึงตัว-ตัวเลขจ้างงานแกร่งหนุนตลาด  สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิด

ปรบัตวัขึน้ 2% ในวนัศุกร ์(8 ก.ค.) หลงัการซือ้ขายเป็นไปอย่างผนัผวน โดยราคาน า้มนัไดแ้รงหนนุจากภาวะน า้มนัตึงตวัในตลาด และยงัไดแ้รงหนุน

จากการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานท่ีแข็งแกรง่ของสหรฐั ซึ่งช่วยคลายความกังวลเก่ียวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่ง

มอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 2.06 ดอลลาร ์หรือ 2% ปิดท่ี 104.79 ดอลลาร/์บารเ์รล แต่ในรอบสัปดาหนี์ ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ร่วงลงเกือบ 3.4%  ส่วน

สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 2.37 ดอลลาร ์หรือ 2.3% ปิดท่ี 107.02 ดอลลาร/์บารเ์รล แต่ในรอบสปัดาหนี์ ้สญัญา

น า้มนัดิบเบรนท ์รว่งลง 4.1% 

• (+) อิหร่านชีข้้อตกลงป้องกันภัยฯระหว่างสหรัฐ-ชาติอาหรับโหมไฟขัดแย้งในภูมิภาค  กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเผยว่า แผนการ

ของสหรฐัและอิสราเอลที่จะสรา้งขอ้ตกลงดา้นการป้องกนัประเทศร่วมกับชาติอาหรบั เพื่อตอบโตภ้ยัคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธของอิหรา่นนัน้ มี

แต่จะเพิ่มความตึงเครียดในภมูิภาค  “การเขา้มาของชาวต่างชาติในภูมิภาคนี…้ จะไม่ช่วยสรา้งความมั่นคงและเสถียรภาพ แต่จะเป็นตน้เหตุหลกัท่ี

สรา้งแรงตงึเครียดและความแตกแยกในภมูิภาค”  นายนสัเซอร ์คานานี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหรา่นกล่าว 

• (-) เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow ล่าสุดบ่งชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.2% ใน Q2/65  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า 

แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.2% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมท่ีบ่งชีว้่ามีแนวโนม้หดตวั 1.9%  เฟด

สาขาแอตแลนตาเปิดเผยตวัเลข GDPNow ล่าสดุ หลงัจากท่ีมีการน าตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรในวนันีเ้ขา้ประมวลผลในแบบจ าลองคาดการณ์

ดงักล่าว 

• (-) นักลงทุนเพิ่มคาดการณใ์กล้ 100% เก็งเฟดขึน้ดบ. 0.75% เดือนนี้ หลังจ้างงานพุ่ง  นกัลงทนุเพิ่มการคาดการณท่ี์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุก าหนดนโยบายการเงินในเดือนนี ้หลงัการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานท่ีพุ่งขึน้เกินคาดในวนันี ้ ทัง้นี ้

FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า นกัลงทนุใหน้ า้หนกั 97.7% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัท่ี 26-27 ก.ค. เพิ่มขึน้

จากเดิมท่ีระดบั 91.5% ก่อนการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานดงักล่าว 

• (-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.   กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 

372,000 ต าแหน่งในเดือนมิ.ย. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 250,000 ต าแหน่ง  ส่วนอตัราการว่างงานทรงตวัท่ีระดบั 3.6% สอดคลอ้งกับ

ตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะห ์ กระทรวงแรงงานสหรฐัยงัไดป้รบัตวัเลขการจา้งงานในเดือนพ.ค. โดยปรบัเป็นเพิ่มขึน้ 384,000 ต าแหน่ง จากเดิม

รายงานว่าเพิ่มขึน้ 390,000 ต าแหน่ง และปรบัตวัเลขการจา้งงานในเดือนเม.ย. โดยปรบัเป็นเพิ่มขึน้ 368,000 ต าแหน่ง จากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึน้ 

436,000 ต าแหน่ง  ขณะเดียวกนั ตวัเลขค่าจา้งรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึน้ 0.3% 

 

 
                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 12 ก.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -38.0 -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -40.0 -28.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   92.6 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   40.3 38.1 

วนัพธุท่ี 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.0% -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   1.1% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (PPI) เดือนมิ.ย.   0.8% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   235K 235K 

 22.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศุกรท่ี์ 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   1.0% 4.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 08 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


