
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,697 1,676 1,652 

1,736 1,751 1,778 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัลดลง 2.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ ในช่วงตน้  ราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์ หลงัยอดคา้ปลีกของสหรฐัดีดตวัขึน้ 1.0% 
ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 0.8% นั่นท าใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุในระหว่างวนับริเวณ  1,698.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคา
ทองค าฟ้ืนตัวหลังจากนั้น  ส่วนหนึ่งไดร้บัแรงหนุนจากแรงซือ้ Buy the Dip ในตลาดทองค า  นอกจากนีท้องค ายังไดร้บัแรงหนุนเพิ่มจากดัชนีดอลลารท์ี่กลบัมาอ่อนค่าลงท่ ามกลางแรงขาย
ดอลลารเ์พื่อท าก าไร หลงัจากดอลลารท์ะยานขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ก.ย.2002 ที่ 109.29 ในวนัพฤหสับดี  ประกอบกบัผลส ารวจของม.มิชิแกนบ่งชีว้่า  ผูบ้ริโภคได ้“ลด” การคาดการณ์
เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีและ 5 ปีขา้งหนา้ลง  ขณะที่นายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตากล่าวเมื่อวนัศกุรว์่า การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ที่ "รุนแรงเกินไป" อาจบ่อนท าลายแนวโนม้เชิงบวกที่
ยังคงพบเห็นไดใ้นระบบเศรษฐกิจ และท าให้ความไม่แน่นอนที่มีมากอยู่แลว้ยิ่งเพิ่มขึน้  สถานการณ์ดังกล่าวบั่นทอนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 
100bps หรือ 1.00% ในการประชมุวนัที่ 26-27 ก.ค.นีล้งอย่างชดัเจน  สะทอ้นจาก FedWatch Tool ของ CME Group ที่บ่งชีว้่า นกัลงทุนใหน้ า้หนกัเพียง 28.5% ที่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 
100bps หรือ 1.00% ในการประชมุวนัที่ 26-27 ก.ค.ซึ่งถือว่าลดลงจากการคาดการณใ์นช่วงวนัพุธอย่างมาก  ปัจจยัที่กล่าวว่ากดดนัดชันีดอลลารใ์หอ้่อนค่าจนเป็นปัจจยัพยุงราคาทองค าใหฟ้ื้น
ตวัลดช่วงติดลบลง  ดา้นกองทนุ SPDR  ถือครองทองค าลดลง  -2.61 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีตลาดที่อยู่อาศยัโดย NAHB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1716.53 1698.50 1708.80 1706.70 -2.10 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,730.28 18.99 107.63 

MA 50 Days 1,814.92 20.98 104.37 

MA 200 Days 1,845.16 23.09 98.89 

RSI 9 Days 24.18 30.22 64.33 

RSI 14 Days 27.37 30.53 65.51 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,014.28 -2.61 

ishare 15,876.57 -68.84 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9301 0.3446 -0.1406 

10 วัน 0.9261 0.7792 0.9181 

20 วัน 0.9526 0.8462 0.9756 

50 วัน 0.9579 0.7156 0.9322 

100 วัน 0.9784 0.0310 0.8730 

200 วัน 0.7142 0.5139 -0.0988 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,700-1,697 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,736-1,751 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,697 

 

 

ระยะสัน้หากราคาทองค าเกิดแรงซือ้สลบัเขา้มาเพิ่มขึน้ ขณะท่ีแรงขายเขา้มากดนัในระดบัสงูเช่นกัน อาจท า
ให้ราคาแกว่งตวัในกรอบเพื่อสรา้งฐานราคา ทัง้นี ้หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรบั 1,700-1,697 
ดอลลารต่์อออนซ ์(1,697 ดอลลารต่์อออนซร์ะดบัต ่าสดุของสปัดาหท่ี์ผ่านมา) ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสัน้
ทดสอบแนวตา้นโซน 1,736-1,751 ดอลลารต่์อออนซ ์ถา้ไม่สามารถยืนไม่ได ้อาจเกิดแรงขายกดให้ราคา
อ่อนตวัลงอีกครัง้ 
 



 

 

• (+) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.2% ในเดือนมิ.ย.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รายงานในวนันีว่้า การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวมของ
สหรฐัลดลง 0.2% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากทรงตวัในเดือนพ.ค. 

• (+) นักลงทุนห่ันคาดการณ์เฟดขึน้ดบ. 1.00% หลังผู้บริโภคลดคาดการณ์เงินเฟ้อ  นกัลงทุนลดคาดการณ์เก่ียวกับการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในเดือนนี ้หลงัมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีระบุว่าผูบ้ริโภคไดล้ดคาดการณเ์งินเฟ้อ  ทัง้นี ้
ตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อเป็นขอ้มลูที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยอมรบัว่ามีผลต่อการตดัสินใจในการประชุมนโยบายการเงิน
ของเฟด  FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นกัลงทนุใหน้ า้หนกัเพียง 30% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชุมวนัท่ี 26-27 ก.ค. 
และใหน้ า้หนัก 70% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75%  ก่อนหนา้นี ้นักลงทุนใหน้ า้หนักถึง 80% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชุม
วนัท่ี 26-27 ก.ค. และใหน้ า้หนกั 20% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% 

• (+) เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow ล่าสุดบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.5% ใน Q2/65  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า 
แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.5% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมที่บ่งชีว่้ามีแนวโนม้หดตวั 1.2%   

• (+) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจสูงกว่าคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 1.4% 
ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 1.3% หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.3% ในเดือนเม.ย. 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่าจากแรงขายท าก าไร  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วันศุกร ์(15 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนขายดอลลารเ์พื่อท าก าไร หลังจากดอลลารท์ะยานขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความ
เคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.44% แตะที่ระดบั 108.0630  ดอลลารอ์่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดบั 
138.55 เยน จากระดับ 138.86 เยน, อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิสท่ีระดับ 0.9780 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9830 ฟรงัก ์และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดาท่ีระดบั 1.3034 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3105 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าแตะท่ีระดบั 1.0083 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0032 ดอลลาร,์ เงิน
ปอนดแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.1857 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1833 ดอลลาร ์ 

• (-) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกดีดตวัขึน้ 1.0% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สงู
กว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 0.8% หลงัจากลดลง 0.1% ในเดือนพ.ค.  เมื่อเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกพุ่งขึน้ 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการปรบัตัวขึน้
มากท่ีสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2524  ยอดคา้ปลีกท่ีพุ่งขึน้ได้รบัแรงหนุนจากการการดีดตัวขึน้ของราคาพลังงาน และยอดขายรถยนต ์ ส่วนยอดค้าปลีก
พืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต ์น า้มนั วสัดกุ่อสรา้ง และอาหาร เพิ่มขึน้ 0.8% หลงัจากลดลง 0.3% ในเดือนพ.ค. 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 658.09 จุด รับผลประกอบการ-ข้อมูลศก.แกร่ง  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จุดในวนัศุกร ์(15 ก.ค.) โดย
ไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน , ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง และนักลงทุนคลายความวิตกเก่ียวกับการท่ี
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้มากเกินคาด  ทั้งนี ้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,288.26 จุด พุ่งขึน้ 658.09 จุด หรือ 
+2.15%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,863.16 จดุ พุ่งขึน้ 72.78 จดุ หรือ +1.92% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,452.42 จดุ พุ่งขึน้ 201.24 จดุ หรือ +1.79% 

• (-) ยูเครนขายทองค าส ารองมูลค่า 1.24 หมื่นล้านดอลลนั์บต้ังแต่ถูกรัสเซียรุกราน  นางแคเทอรีนา รอชโควา ผูช้่วยผูว่้าการธนาคารกลางยูเครน
เปิดเผยว่า ธนาคารกลางยูเครนไดน้ าทองค าส ารองออกมาขายเป็นมูลค่า 1.24 หมื่นลา้นดอลลารแ์ลว้ นับตั้งแต่รสัเซียใชป้ฏิบัติการทางทหารบุกโจมตี
ยเูครนเมื่อวนัท่ี 24 ก.พ.นี ้ "เราน าทองค าในคลงัส ารองออกมาขาย เพื่อน าเงินมาซือ้สินคา้ท่ีจ าเป็น อย่างไรก็ดี การขายทองค าส ารองไม่ไดม้ีเป้าหมายท่ีจะ
ท าใหส้กลุเงินฮริฟเนีย (hryvnia) ของยเูครนแข็งค่าขึน้" นางรอชโควาเปิดเผยกบัสถานีโทรทศันแ์ห่งชาติของยเูครนเมื่อวานนี ้(17 ก.ค.) 

• (+/-) ผลส ารวจม.มิชิแกนชีผู้้บริโภคเพ่ิมความเชื่อมั่น ขณะลดคาดการณ์เงินเฟ้อ  ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่นของ
ผูบ้ริโภคสหรฐัปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 51.1 ในเดือนก.ค. โดยสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 50.0  ขณะเดียวกัน ผูบ้ริโภคคาดการณว่์าเงินเฟ้อจะแตะ
ระดบั 5.2% ในช่วง 1 ปีขา้งหนา้ โดยต ่ากว่าระดบั 5.3% ท่ีมีการส ารวจในเดือนท่ีแลว้ และเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.พ.  ส  าหรบัในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ 
ผูบ้ริโภคคาดการณว่์าเงินเฟ้อจะแตะระดบั 2.8% โดยต ่ากว่าระดบั 3.1% ท่ีมีการส ารวจในเดือนท่ีแลว้ และเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 1 ปี 

 
 
 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 18 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    66 67 

วนัองัคารท่ี 19 ก.ค. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.70M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.60M 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.3% 9.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.40M 5.41M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้ดิบมนัรายสปัดาห ์   - 3.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.25% 0.00% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : คริสติน ลาการด์   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.5% -0.4% 

วนัศุกรท่ี์ 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   52.0 53.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   53.6 54.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   51.6 52.7 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   52.6 52.7 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 15 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


