
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,700 1,676 1,652 

1,745 1,766 1,784 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 8.90 ดอลลารต่์อออนซ ์ โดยราคาทองค ายงัคงเผชิญกบัแรงกดดนัส าคญั  ไดแ้ก่  การแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์ ปัจจยัหลกัที่หนนุดอลลารว์านนี ้
คือ  การอ่อนค่าของสกลุเงินยโูร  ท่ามกลางความกงัวลว่าเศรษฐกจิยโูรโซนจะเขา้สู่ภาวะถดถอย  เน่ืองจากวิกฤตพลงังานในยโุรปมีแนวโนม้เลวรา้ยลง  หลงัจากบริษัท Nord Stream AG 
ซึ่งเป็นผูด้  าเนินการท่อส่ง Nord Stream 1 ประกาศยืนยนัว่า ทางบริษัทจะปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากรสัเซียมายงัเยอรมนีผ่านทางทะเลบอลติก เพื่อท าการซ่อมบ ารุงจนถึงวันท่ี 21 ก.ค. 
ขณะท่ีหลายฝ่ายคาดว่ารสัเซียจะยงัคงตดัการส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัยโุรป แม ้Nord Stream 1 เสร็จสิน้การซ่อมบ ารุงในวนัท่ี 21 ก.ค. แลว้ก็ตาม  สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหส้กลุเงินยู
โรรว่งลงแตะระดบัต ่าสดุท่ี 1.0006 ดอลลารใ์นวนัจนัทร ์ซึ่งเป็นระดบัต ่าท่ีสดุนบัตัง้แต่ธันวาคม 2002 ส่งผลใหด้ชันีดอลลารพ์ุ่งขึน้ 0.95% แตะท่ีระดบั 108.268 ก่อนท่ีเชา้นีด้อลลารจ์ะพุ่ง
ต่อแตะ 108.469 ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่  จนเป็นปัจจัยส าคญัท่ีอยู่เบือ้งหลงัการร่วงลงของทองค าแตะระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 9 เดือนท่ี 1,722.90 ดอลลารต่์อออนซ์
ในช่วงเชา้วนันีข้องตลาดเอเชีย  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้ในเวลาต่อมา  จากแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิคหลงัจากเกิดการสญัญาณท่ีบ่งชีว้่าแรงขายชะลอตวัลง  
ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปล่ียนแปลง  ส าหรบัวนันิติ้ดตามการเปิดเผย ดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.จาก NFIB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1744.47 1731.10 1741.80 1732.90 -8.90 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 0.00 

ishare 16,094.57 -8.61 

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 $1,745-1,766 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,700-1,676 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,766 

 

 

หลงัจากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นที่ 1,745 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัไม่สามารถผ่านได ้
ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท าก าไรเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคา
ทองค ามีการปรบัตวัขึน้ยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากราคาทองค า
ปรบัตวัลงกลบัมาเคลื่อนไหวต ่ากว่าโซน 1,722 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคาอาจมีแรงขาย
เพ่ิมกดดนัราคาทดสอบแนวรบัโซน 1,700-1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) คาดแบงกส์หรัฐก าไรวูบใน Q2/65 เหตุเพ่ิมกันส ารองหนี้สูญ  นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรฐัในสปัดาหนี์ ้
โดยเริ่มจากธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งจะรายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส 2 ในวันท่ี 14-15 ก.ค.  อย่างไรก็ดี นักวิเคราะหเ์ตือนว่าธนาคารสหรฐัจะ
รายงานตวัเลขก าไรในไตรมาส 2 ท่ีน่าผิดหวงั เนื่องจากมีการเพิ่มการกนัส ารองหนีส้ญู ท่ามกลางแนวโนม้การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 164.31 จุด วิตกก าไรแบงกส์หรัฐชะลอตัว  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัจนัทร ์(11 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุวิตก
กงัวลเก่ียวกับแนวโนม้ผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงเจพีมอรแ์กน และโกลดแ์มน แซคส ์ขณะเดียวกันนักลงทุนจบัตาการเปิดเผยตัวเลข
เงินเฟ้อของสหรฐัในวนัพธุนี ้เพื่อประเมินทิศทางการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,173.84 
จุด ลดลง 164.31 จุด หรือ -0.52%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,854.43 จุด ลดลง 44.95 จุด หรือ -1.15% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 11,372.60 จุด ร่วงลง 
262.71 จดุ หรือ -2.26% 

• (+) บอนดยี์ลดส์หรัฐร่วง นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง กังวลเศรษฐกิจถดถอย  อัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัปรบัตัวลงในวนันี ้ขณะท่ีนัก
ลงทุนปิดรบัความเสี่ยง และหันเขา้ซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ณ เวลา 22.58 น.ตาม
เวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 2.982% ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัลงสู่ระดบั 
3.165% 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า นลท.แห่ซื้อสกุลเงินปลอดภัยเหตุวิตกยูโรโซนถดถอย  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันจันทร ์(11 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเขา้ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซน  ทัง้นี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 0.95% 
แตะท่ีระดับ 108.0220 ซึ่งเป็นระดับสงูสุดในรอบ 20 ปี  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0065 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0178 ดอลลาร ์
ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 1.1896 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2024 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6745 ดอลลารส์หรฐั 
จากระดับ 0.6851 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 137.28 เยน จากระดบั 136.18 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ี
ระดบั 0.9799 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9773 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2986 ดอลลารแ์คนาดา จาก
ระดบั 1.2957 ดอลลารแ์คนาดา 

• (-) เฟดนิวยอรก์เผยผลส ารวจชีค้าดการณเ์งินเฟ้อระยะ 1 ปีพุ่งเป็นประวัติการณ ์ ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ เปิดเผยผลส ารวจพบว่า 
ตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อของผูบ้ริโภคสหรฐัส าหรบัในปีหนา้พุ่งแตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ ทัง้นี ้ผูบ้ริโภคคาดการณว่์าในช่วง 1 ปีขา้งหนา้ อตัราเงิน
เฟ้อจะพุ่งแตะ 6.8% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังกล่าวในเดือนมิ.ย.2556  อย่างไรก็ดี ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 3 ปี
ขา้งหนา้ปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.6% จากเดิมที่ระดบั 3.9% ส่วนคาดการณเ์งินเฟ้อระยะ 5 ปีขา้งหนา้ปรบัตวัลงสู่ระดบั 2.8% จากเดิมที่ระดบั 2.9% 

• (-) นักลงทุนคาดเฟดมีแนวโน้มขึน้ดอกเบีย้ 1.00% เดือนนี้ หลังเผยจ้างงานแกร่ง  นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีแนวโนม้
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในเดือนนี ้หลงัการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานท่ีแข็งแกร่ง  ทัง้นี ้FedWatch Tool ของ CME 
Group บ่งชีว่้า นักลงทุนใหน้ า้หนัก 4.6% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชุมวนัท่ี 26-27 ก.ค. และใหน้ า้หนัก 95.4% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้
อัตราดอกเบีย้ 0.75%  ก่อนหน้านี้ นักลงทุนเคยคาดการณ์เก่ียวกับการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมเฟดเดือนก.ค. แต่ล่าสุดตัวเลข
คาดการณป์รบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ไดห้ายไป และแทนท่ีดว้ยคาดการณป์รบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% 

• (-) ยุโรปวิกฤต หว่ันรัสเซียตัดก๊าซผ่านท่อส่ง Nord Stream 1 หลัง 21 ก.ค.  ยโุรปเตรียมรบัมือวิกฤตพลงังาน ขณะที่รสัเซียจะยตุิการส่งก๊าซธรรมชาติ
ผ่านทางท่อส่ง Nord Stream 1 ในวันนี ้ บริษัท Nord Stream AG ซึ่งเป็นผูด้  าเนินการท่อส่ง Nord Stream 1 ประกาศยืนยันว่า ทางบริษัทจะปิดท่อส่ง
ดงักล่าวในวนันี ้ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากรสัเซียมายงัเยอรมนีผ่านทางทะเลบอลติก เพื่อท าการซ่อมบ ารุงจนถึงวนัท่ี 21 ก.ค.  อย่างไรก็ดี มีความวิตก
กันว่ารสัเซียจะยงัคงตัดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป แม ้Nord Stream 1 เสร็จสิน้การซ่อมบ ารุงในวนัท่ี 21 ก.ค. ซึ่งจะท าใหยุ้โรปเผชิญวิกฤตพลงังาน 
และท าใหร้าคาพลงังานส าหรบัภาคครวัเรือนพุ่งขึน้อย่างรุนแรง 

 
                         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 ้

 
 

 

 


