
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,700 1,676 1,652 

1,745 1,766 1,784 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรับตัวลดง 7.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าปรบัตัวลงก่อนในช่วงเช้าของตลาดเอเชีย  โดยได้รบัแรงกดดันส าคัญจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร  
ท่ามกลางความกงัวลว่าเศรษฐกิจยโูรโซนจะเขา้สู่ภาวะถดถอย  เนื่องจากวิกฤตพลงังานในยโุรปมีแนวโนม้เลวรา้ยลง  สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหส้กลุเงินยโูรรว่งลงแตะระดบัต ่าสดุที่ 1.0000 
ดอลลารใ์นวนัจนัทร ์ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สดุนับตัง้แต่ธันวาคม 2002 ส่งผลใหด้ชันีดอลลารพ์ุ่งขึน้ทดสอบ 108.562 ซึ่งเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่  จนเป็นปัจจยัส าคญัที่อยู่เบือ้งหลงัการ
รว่งลงของทองค าแตะระดับต ่าสุดในรอบกว่า 9 เดือนที่ 1,722.90 ดอลลารต์่อออนซใ์นช่วงเชา้วานนีใ้นตลาดเอเชีย  ก่อนที่จะมีแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิคเขา้มาหนุนใหร้าคา
ทองค าฟ้ืนตัวขึน้ทดสอบระดบัสูงสุดในระหว่างวันบริเวณ 1,744.19 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  เป็นอีกครัง้ที่ราคาทองค าไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนยงัคง
ระมัดระวงัในการถือครองทองค าจากการคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้อย่างแข็งกรา้วเพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่กระตุน้แรงขายสลบัออกมาเมื่อ
ราคาทองค าดีดตัวขึน้ท าให้ราคาทองค าอ่อนตัวลงมาปิดตลาดในแดนลบ  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง -1.74 ตัน  ส  าหรับวันนีจ้ับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
ประจ าเดือนมิ.ย.ของสหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะหค์าดว่าดัชนี CPI จะพุ่งขึน้ 8.8% เมื่อเทียบรายปี  ซึ่งสูงกว่าระดับ 8.6% ของเดือนพ.ค. ทัง้นี ้ หากดัชนี CPIพุ่งขึน้เกินคาดอาจยิ่งกระตุน้การ
คาดการณก์ารเรง่ขึน้ดอกเบีย้ของเฟด  ซึ่งจะเป็นปัจจยักดดนัทองค าได ้ กลบักนัหากดชันี CPI แย่เกินคาดจะบั่นทอนการคาดการณก์ารเรง่ขึน้ดอกเบีย้ของเฟดและจะเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1744.19 1722.90 1732.90 1725.10 -7.80 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,759.11 19.39 106.72 

MA 50 Days 1,824.47 21.19 104.11 

MA 200 Days 1,845.81 23.15 98.68 

RSI 9 Days 19.58 20.97 82.24 

RSI 14 Days 25.88 25.65 75.81 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,021.53 -1.74 

ishare 16,002.78 -91.79 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9912 0.7081 0.8917 

10 วัน 0.9232 0.8270 0.9668 

20 วัน 0.9461 0.8050 0.9560 

50 วัน 0.9475 0.5488 0.8739 

100 วัน 0.9745 -0.0908 0.8122 

200 วัน 0.6883 0.5445 -0.2074 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,738-1,745 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,766 

 

 หากราคาไม่สามารถสรา้งระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าได้ก่อนหน้า ได้
แนวโน้มยังคงเป็นลบ กรอบแนวต้านด้านบนไม่กวา้งมากนัก หากราคายังไม่
สามารถยืนเหนือโซน 1,738-1,745 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะท าใหเ้กิดการอ่อน
ตวัลงต่อ โดยประเมินแนวรบับริเวณที่ 1,700-1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 192.51 จุด กังวลศก.ถดถอย-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัองัคาร (12 ก.ค.) เนื่องจากความ
กังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัในวนันี ้และผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ในสั ปดาหนี์ ้ซึ่ง
รวมถึงเจพีมอรแ์กน และโกลดแ์มน แซคส ์ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 30,981.33 จุด ลดลง 192.51 จดุ หรือ -0.62%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,818.80 จุด 
ลดลง 35.63 จดุ หรือ -0.92% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,264.73 จดุ ลดลง 107.87 จดุ หรือ -0.95% 

• (+) ตลาดบอนดส์หรัฐเกิด inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย  ตลาดพันธบัตรสหรฐัเกิดภาวะ inverted yield curve ขณะท่ีอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ2 ปีอยู่เหนือระดบั 3% และสงูกว่าอาย ุ5 ปีและ 10 ปี ท่ามกลางความกังวลท่ีว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญภาวะถดถอยจากการ
ท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ณ เวลา 20.04 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 2 ปี อยู่ท่ีระดับ 
3.012% โดยอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรดงักล่าวสงูกว่าพนัธบตัรอายุ 5 ปี ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 2.981% ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี อยู่ท่ีระดบั 
2.923% 

• (+) สหรัฐฯ กร้าว! พร้อมปกป้องฟิลิปปินสห์ากถูกจีนโจมตี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ แอนโทนี บลิงเคน กล่าวไปถึงรฐับาลจีน
อีกครัง้ว่า ขอใหจ้ีนเคารพค าตดัสินของคณะอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศเมื่อปีค.ศ. 2016 ท่ีระบวุ่า จีนไม่มีสิทธิ์กล่าวอา้งกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตของทะเลจีน
ใต ้พรอ้มเตือนว่า สหรฐัฯ มีพนัธกิจในการปกป้องชาติพนัธมิตร คือฟิลิปปินส ์หากเรือรบ เครื่องบิน หรือหน่วยทหารของฟิลิปปินส ์ถกูโจมตีในทะเลจีนใต้ 

• (+) CDC เผยไวรัสโควิดสายพันธุ ์BA.5/BA.4 ใกล้ยึดสหรัฐ  ศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรคสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า ไวรสัโอมิครอนสายพนัธุ ์BA.5 และ 
BA.4 รวมกนัครองสดัส่วนมากกว่า 80% ของไวรสัโควิด-19 ทัง้หมดท่ีมีการตรวจพบในสหรฐัเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้  CDC เปิดเผยว่า ไวรสั BA.5 ครองสดัส่วน 65% ของ
ไวรสัโควิด-19 ทัง้หมดในสหรฐั ขณะท่ีไวรสั BA.4 คิดเป็นสดัส่วน 16%  CDC ระบุว่า ค่าเฉลี่ย 7 วนัของผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ท่ีตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลได้
เพิ่มขึน้ถึง 2 เท่านบัตัง้แต่ตน้เดือนพ.ค. 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมร่วงลง ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อ  สหพันธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) แถลงในวันนีว่้า 
ดชันีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรบัตวัลง 3.6 จดุ สู่ระดบั 89.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนม.ค.2556 

• (-) ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมนีต ่าสุด 11 ปีในเดือนก.ค.  ศูนยวิ์จัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ
เยอรมนีดิ่งลงสู่ระดบั -53.8 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 2554 จากระดบั -28.0 ในเดือนมิ.ย. และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั -38.3 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่าต่อเน่ือง นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อสหรัฐวันนี้  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (12 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนยงัคงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย โดยเฉพาะเศรษฐกิจในยูโรโซน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัในวนันี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหว
ของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.05% แตะท่ีระดับ 108.0720  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0047 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.0065 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.1898 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1896 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 
0.6766 ดอลลารส์หรฐั จากระดับ 0.6745 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9817 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9799 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.3008 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2986 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 136.76 เยน 
จากระดบั 137.28 เยน 

• (-) น ้ามัน WTI ปิดร่วง $8.25 วิตกจีนล็อกดาวน์-ดอลลแ์ข็งฉุดตลาด  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงแตะระดบัต ่าสดุใน
รอบ 3 เดือนในวนัองัคาร (12 ก.ค.) ขณะที่สญัญาน า้มนัดิบเบรนทด์ิ่งหลดุระดบั 100 ดอลลาร ์โดยตลาดถูกกดดนัจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์รวมทัง้ความ
กังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และผลกระทบจากการท่ีจีนออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั้งนี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือน
ส.ค. ร่วงลง 8.25 ดอลลาร ์หรือ 7.9% ปิดท่ี 95.84 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสุดนับตัง้แต่วนัท่ี 11 เม.ย.  ส่วนสญัญาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบ
เดือนก.ย. ดิ่งลง 7.61 ดอลลาร ์หรือ 7.1% ปิดท่ี 99.49 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 11 เม.ย. 
 
 
                          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. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -53.8** -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -51.1** -28.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.5** 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 ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.8% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผู้ผ้ลิต (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 ้

 
 

 

 


