
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,697 1,676 1,652 

1,724 1,746 1,763 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.50 ดอลลารต่์อออนซ ์ โดยรวมราคาทองค าในระหว่างวันไดร้บัแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร ์ หลังจากนักลงทุนลดการ
คาดการณท่ี์ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 100 bps หรือ 1.00% ในการประชมุนโยบายการเงินวันท่ี 26-27 ก.ค.  ส่งผลใหด้ชันีดอลลารปิ์ดอ่อนค่าลง 0.56% สู่
ระดบัต ่าสดุในรอบ 1 สปัดาหใ์นวนัจนัทร ์ จนเป็นปัจจยัเบือ้งหลงัส าคญัท่ีท าใหร้าคาทองค าปรบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,723.61 ดอลลารต่์อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค า
ลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมา  โดยไดร้บัแรงกดดนัจากแรงขายท าก าไร  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายังไดร้บัแรงกดดันเพิ่มจากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัท่ีปรบัเพิ่มขึน้ในวันจันทร ์ 
เน่ืองจากขอ้มลูเศรษฐกิจของสหรฐัเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ท่ีออกมาดีเกนิคาดและการคาดการณว์่าเฟดอาจไม่ขึน้ดอกเบีย้ 100 bps หรือ 1.00% ในการประชมุเดือนนี ้ ท าใหน้กัลงทนุบางส่วน
กลบัมาเปิดรบัความเสี่ยงอีกครัง้  ทัง้นี ้ แรงขายพนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัหนุนใหอ้ตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 2 ปีปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบั 3.172% ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีเพิ่มขึน้สู่ระดบั 2.987% จนเป็นปัจจัยกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท่ี์ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค า

ลดลงอีก -5.22 ตนั  ส าหรบัวนันีติ้ดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งและขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้น  รวมไปถึงถอ้ยแถลงของนางลาเอล เบรนารด์ หน่ึงในคณะผูว้่าการเฟด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1723.61 1705.90 1706.70 1708.20 1.50 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,724.29 18.93 107.71 

MA 50 Days 1,812.24 20.92 104.44 

MA 200 Days 1,844.88 23.07 98.95 

RSI 9 Days 20.62 28.40 61.53 

RSI 14 Days 25.32 29.38 63.51 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,009.06 -5.22 

ishare 16,044.37 +167.8 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9112 -0.5247 -0.3585 

10 วัน 0.8566 0.2745 0.6598 

20 วัน 0.9533 0.8132 0.9687 

50 วัน 0.9609 0.7507 0.9331 

100 วัน 0.9792 0.0550 0.8861 

200 วัน 0.7228 0.4996 -0.0669 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,697-1,676 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,724-1,746 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,676 

 

 

ราคาทองค าเกิดแรงซือ้ดีดตัวขึน้หลังจากที่อ่อนตัวลงมาใกล้  1,698-1,697 ดอลลารต์่อออนซ ์
(ระดับต ่าสุดของสัปดาหก์่อนหนา้)  โดยราคาพยายามเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบเพื่อสรา้งฐาน
ราคา เบือ้งตน้มีแนวตา้นระยะสัน้ที่ 1,724 ดอลลารต์่อออนซ ์หากสามารถผ่านไปได ้ประเมินว่าจะ
เกิดแรงซือ้ดันมาเข้าใกล้แนวต้านส าคัญโซน 1,746 ดอลลารต์่อออนซ์อีกครั้ง(ระดับสูงสุดของ
สปัดาหก์่อนหนา้)   
 



 

 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า หลังตลาดคาดเฟดไม่ขึน้ดอกเบีย้แรง 1%  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ  ในการซือ้ขายท่ีตลาดปรวิรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวันจันทร ์(18 ก.ค.) หลังจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะไม่ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้มากถึง 1% ในการ
ประชุมเดือนนี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.64% แตะท่ี
ระดบั 107.3360  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 138.04 เยน จากระดบั 138.55 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 
0.9770 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9780 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2964 ดอลลารแ์คนาดา ท่ี
ระดบั 1.3034 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0154 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0083 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็ง
ค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.1953 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1857 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6814 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6791 
ดอลลารส์หรฐั 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 215.65 จุด หลังหุ้นแอปเปิลดิ่ง  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงกว่า 200 จดุในวนัจนัทร ์(18 ก.ค.) โดยตลาดถูก
กดดนัจากการดิ่งลงของหุน้แอปเปิล หลงัมีรายงานว่าบริษัทวางแผนท่ีจะชะลอการจา้งงานและการใชจ้่ายในปีหนา้ ซึ่งข่าวดังกล่าวไดบ้ดบังปั จจัย
บวกจากรายงานผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของบริษัทโกลดแ์มน แซคส ์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,072.61 จุด ลดลง 215.65 จุด 
หรือ -0.69%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,830.85 จุด ลดลง 32.31 จุด หรือ -0.84% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 11,360.05 จุด ลดลง 92.37 จุด หรือ -
0.81% 

• (+) ตลาดบอนดส์หรัฐเกิด inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย  ตลาดพันธบัตรสหรฐัยังคงเกิดภาวะ inverted yield curve 
ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 2 ปีดีดตวัเหนือระดบั 3.18% และสูงกว่าอายุ 5 ปี, 10 ปี และ 30 ปี ท่ามกลางความกังวลท่ีว่า
เศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญภาวะถดถอยจากการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ  ณ เวลา 23.06 น.ตามเวลาไทย 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ2 ปี อยู่ท่ีระดบั 3.187% โดยสงูกว่าพนัธบตัรอายุ 5 ปี ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 3.116% ขณะท่ีพนัธบตัรอาย ุ10 ปี อยู่ท่ี
ระดบั 3.008% และพนัธบตัรอาย ุ30 ปี อยู่ท่ี 3.168% 

• (+) สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมั่นผูส้รา้งบา้นลดลง 12 จุด สู่ระดบั 55 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการ
ทรุดตวัลงมากท่ีสดุนบัตัง้แต่เริ่มมีการส ารวจขอ้มลูดงักล่าว และเป็นการปรบัตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 7  การร่วงลงของดชันีความเชื่อมั่นมีสาเหตุ
จากความกังวลเก่ียวกบัเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทัง้การพุ่งขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกูจ้  านอง และตน้ทนุในการก่อสรา้ง ส่งผลใหด้ชันี
ความเชื่อมั่นต่อยอดขายในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ และดชันีความเชื่อมั่นต่อยอดขายในปัจจบุนัต่างปรบัตวัลง 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $5.01 ทะลุระดับ $102 ดอลลอ์่อนหนุนแรงซือ้  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ทะลรุะดบั 
102 ดอลลารใ์นวนัจนัทร ์(18 ก.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์รวมทัง้การคาดการณท่ี์ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะไม่
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี ้ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 5.01 ดอลลาร ์หรือ 5.1% ปิดท่ี 102.60 
ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 11 ก.ค.  ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึน้ 5.11 ดอลลาร ์หรือ 
5.1% ปิดท่ี 106.27 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) รัสเซียโจมตีสถานที่หลบภัยเมืองทอเรตสก ์สังหารชาวยูเครน 6 ราย! ส  านกังานเหตฉุุกเฉินแห่งชาติของยูเครนเปิดเผยว่า รสัเซียไดโ้จมตี
ดว้ยปืนใหญ่ใส่สถานท่ีหลบภยัแห่งหน่ึงในเมืองทอแรตสก ์ทางภาคตะวนัออกของยูเครน ท าใหม้ีผูเ้สียชีวิต 6 คน  รายงานของส านกังานดงักล่าวระบุ
ว่า เจา้หนา้ท่ีพบศพผูเ้สียชีวิต 5 คนใตซ้ากปรกัหกัพงัของอาคารสองชัน้ในเมืองทอแรตสกซ์ึ่งถูกใชเ้ป็นท่ีหลบภยั และพบผูร้อดชีวิต 3 คน แต่หน่ึงใน
นัน้เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ีโรงพยาบาล  แถลงการณข์องส านกังานเหตฉุุกเฉินแห่งชาติของยเูครนกล่าวว่า เกิดการโจมตีอย่างหนกัใส่เมืองทอแรตสก์
ตัง้แต่ช่วงเชา้ตรูข่องวนัจนัทร ์และมีอาคารสองชัน้ท่ีถกูใชเ้ป็นท่ีหลบภยัถกูโจมตีจนเพดานถล่มลงมาจนท าใหม้ีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก 

 

                         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    55** 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 ้

 
 

 

 


