
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,700 1,676 1,652 

1,745 1,766 1,784 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 9.40 ดอลลารต์่อออนซ ์ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน  โดยราคาทองค าปรบัตวัลงก่อนหลงัจากสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พุ่งขึน้ 
9.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดับ 8.8%  ส่วนดัชนี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน เพิ่มขึน้ 
5.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 5.8% เช่นกนั  ตวัเลขดงักล่าวบ่งชีว้่าเงินเฟ้อของสหรฐัยงัอยู่ในระดบัสงู  ท าใหน้กัลงทนุคาดการณว์่าธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด)จะยิ่ง “เรง่” ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ “อย่างแข็งกรา้วกว่าที่เคยประเมินไว”้ เพื่อสกดัเงินเฟ้อ สะทอ้นจาก CME Fedwatch Tool ที่บ่งชีโ้อกาส 80.9% ที่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 100 
bps หรือ 1% ในการประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. นี ้ ซึ่งถือว่า Hawkish มากขึน้อย่างมีนยัส าคัญจากช่วงก่อนเปิดเผยขอ้มูล CPI ที่ตลาดยังคงคาดว่ามีโอกาสกว่า 80% ที่เฟดจะขึน้อัตราดอกเบีย้
เพียง 75 bps หรือ 0.75% ในการประชมุวนัที่ 26-27 ก.ค.นี ้ การคาดการณด์งักล่าวหนนุดชันีดอลลารใ์หพุ้่งขึน้แตะระดบัสงูที่สดุนบัตัง้แต่เดือนตลุาคม 2002 ที่ 108.59 ท าใหร้าคาทองค ารว่งลง
ทดสอบระดบัต ่าสุดในรอบ 11 เดือนที่ 1,707.25 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา  โดยไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip และซือ้ทางเทคนิค  
ประกอบกบัดอลลารล์ดข่วงบวกลง  ส่งผลใหร้าคาทองค าดีดตวัขึน้จากระดับต ่าสุดเกือบ 40 ดอลลารต์่อออนซท์ดสอบระดบัสงูสดุที่ 1,745.18 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทุน SPDR ถือครอง
ทองค าลดลง  -1.74 ตนั  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาการเปิดเผยราคาผูผ้ลิต (PPI), จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน และถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ที่เฟด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1745.18 1707.25 1725.10 1734.50 9.40 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,752.17 19.30 107.05 

MA 50 Days 1,821.68 21.12 104.20 

MA 200 Days 1,845.72 23.13 98.75 

RSI 9 Days 24.25 29.25 80.62 

RSI 14 Days 28.34 30.38 75.12 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,019.79 -1.74 

ishare 15,976.96 -25.82 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9541 0.7431 0.8791 

10 วัน 0.9415 0.7999 0.9647 

20 วัน 0.9497 0.8311 0.9653 

50 วัน 0.9498 0.6201 0.8917 

100 วัน 0.9757 -0.0491 0.8326 

200 วัน 0.6952 0.5359 -0.1740 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,738-1,745 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,707-1,700 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,766 

 

 

เม่ือราคาขยบัขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมา โดยราคายงัคงมีการแกว่งตวัในระดบัสูง แต่ระยะ
สัน้หากราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือแนวรบัโซน 1,707-1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์ ราคามีโอกาส
ปรบัตัวขึน้ทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,738-1,745 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถยืนไดใ้หร้าคา
จะอ่อนตวัลงอีกครัง้ 
 



 

 

• (+) ปอนดแ์ข็งค่าเทียบดอลล ์ขานรับเศรษฐกิจอังกฤษฟ้ืนตัว  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันพุธ (13 ก.ค.) หลงัจากนักลงทุนซึมซับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีสูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย. ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขานรบั
รายงานท่ีว่า เศรษฐกิจขององักฤษฟ้ืนตวัขึน้ในเดือนพ.ค.  ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุล
ในตะกรา้เงิน ลดลง 0.09% แตะที่ระดบั 107.9710  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.0063 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0047 ดอลลาร ์ขณะที่เงิน
ปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.1903 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1898 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.6767 ดอลลารส์หรฐั จากระดับ 
0.6766 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรงัก์สวิส ท่ีระดับ 0.9793 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9817 ฟรงัก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ท่ีระดบั 1.2970 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3008 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 137.33 เยน จากระดับ 
136.76 เยน 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 208.54 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.แรงหลังเงินเฟ้อพุ่ง  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงในวนัพุธ (13 ก.ค.) เน่ืองจากนัก
ลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงขึน้ หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสงูกว่ าคาด  ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 30,772.79 จุด ลดลง 208.54 จุด หรือ -0.67%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,801.78 จุด ลดลง 17.02 จุด หรือ -0.45% และดัชนี 
Nasdaq ปิดท่ี 11,247.58 จดุ ลดลง 17.15 จดุ หรือ -0.15% 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดบวก 46 เซนต ์นลท.ช้อนซื้อหลังราคาร่วงหนัก  สญัญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวันพุธ (13 ก.ค.) 
โดยไดปั้จจัยหนุนจากแรงชอ้นซือ้หลงัจากราคาน า้มนัทรุดตัวลงอย่างหนักในช่วงท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี สัญญาน า้มนัดิบขยบัขึน้เพียงเล็กน้อย หลงัสหรฐั
เปิดเผยสต็อกน า้มนัดิบพุ่งขึน้มากกว่าคาดในสปัดาหท่ี์แลว้ รวมทัง้แรงกดดนัจากความกังวลท่ีว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้หลงั
สหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด  ทั้งนี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 46 เซนต ์หรือ 0.5% ปิดท่ี 96.30 ดอลลาร/์บารเ์รล  ส่วน
สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 8 เซนต ์หรือ 0.1% ปิดท่ี 99.57 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) เรือพิฆาตของสหรัฐฯ แล่นผ่านเกาะทะเลจีนใต้ที่จีนครอบครองอยู่  เรือพิฆาตของกองทัพเรืออเมริกันแล่นผ่านใกล้เกาะในทะเลจีนใตท่ี้จีน
ครอบครองอยู่ ซึ่งทางรฐับาลสหรฐัฯ ยืนยันว่า เป็นการลาดตระเวนท่ีมีเป้าหมายแสดงเสรีภาพในการเดินเรือผ่านเสน้ทางยุทธศาสตรท์างทะเลดั งกล่าว  
กองทพัเรือสหรฐัฯ ระบุว่า เรือพิฆาตติดตัง้ขีปนาวธุน าวิถี ยเูอสเอส เบนโฟลด ์แล่นผ่านหมู่เกาะพาราเซลลใ์นวนัพุธ ภายใตภ้ารกิจ "สนับสนนุสิทธิเสรีภาพ 
และใชท้ะเลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย"  ภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนส าคัญของยุทธศาสตรข์องสหรฐัฯ ในแถบอินโด -แปซิฟิก เพื่อคานอ านาจในด้าน
การทหารและการขยายกองเรือของจีนในภมูิภาคนี ้

• (-) สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของ
ผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 9.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 8.8%  นอกจากนี ้ดชันี CPI 
ดงักล่าวยงัสงูกว่าระดบั 8.6% ในเดือนพ.ค.  ขณะเดียวกัน ดชันี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน เพิ่มขึน้ 5.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบ
รายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากท่ีพุ่งขึน้ 6.0% ในเดือนพ.ค. แต่ยงัสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 5.8% 

• (-) รัสเซีย, ยูเครน, ตุรกี, UN เปิดฉากเจรจาเร่ืองส่งออกธัญพืช  คณะผูแ้ทนจากกองทัพรสัเซีย ยูเครน และตุรกี ประชุมร่วมกับผูแ้ทนจากองคก์าร
สหประชาชาติ (UN) ท่ีเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในวันนี ้(13 ก.ค.) เพื่อหาทางส่งออกธัญพืชจากยูเครนไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก  ส  านักข่าวซินหัว
รายงานว่า การประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้ท่ีค่ายทหารแห่งหน่ึงในเมืองอิสตนับูล เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ตามเวลาทอ้งถิ่น  การประชุมครัง้นีเ้กิดขึน้ท่ามกลาง
สถานการณ์ราคาอาหารพุ่งสูงทั่ วโลก และมีความกังวลมากขึน้เรื่อย ๆ ว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอันเน่ืองมาจากวิกฤตยูเครนท่ียืดเยื ้อ  
กระทรวงกลาโหมตรุกีเปิดเผยก่อนหนา้นีว่้า ตวัแทนในท่ีประชุมจะหาทางสรา้งพืน้ท่ีปลอดภยัในทะเลด าส าหรบัใชส้่งออกธัญพืชจากท่าเรือของยเูครน และ
ตรุกีหวงัว่าจะใชเ้มืองอิสตนับลูเป็นศนูยก์ลางในการด าเนินการขนส่งทัง้หมด 

 
 
 

                         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   0.5%** -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.8%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   1.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** 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 ้

 
 

 

 


