
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,697 1,676 1,652 

1,732 1,751 1,773 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดทะยานขึน้ 22.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวนัราคาทองค าจะไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลารซ์ึ่งส่งผลใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 1 ปีบริเวณ 1,681.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าพุ่งขึน้ในเวลาต่อมาในทนัทีที่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps หรือ 0.50% ซึ่งเป็นการปรบั
ขึน้ดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี และถือว่า “มากกว่า” ที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว ้   อีกทัง้ยงัเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2000  นอกจากนี ้ECB ไดเ้ปิดเผยเคร่ืองใหม่
ที่เรียกว่า Transmission Protection Instrument (TPI) ซึ่งจะด าเนินการเขา้ซือ้พันธบัตรจากประเทศที่มีหนีส้ินจ านวนมาก เช่น อิตาลี โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจ ากัดตน้ทุนการกูย้ืมของประเทศ
สมาชิกที่มีหนีจ้  านวนมากและ anti-fragmentation ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก  สถานการณด์ังกล่าวหนนุเงินยูโรใหแ้ข็งค่าแตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 2 สปัดาหท์ี่ 
1.0275 จนเป็นปัจจยัหลกัที่กดดนัดชันีดอลลารใ์หร้ว่งลงแรง  ประกอบกบัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาด ทัง้จ านวนผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานรายสปัดาหแ์ละดชันีภาคการผลิต
จากเฟดฟิลาเดลเฟีย  ซึ่งยิ่งกดดนัใหด้ชันีดอลลารอ์่อนค่าเพิ่ม  พรอ้มๆกบักดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีใหร้ว่งลงต ่ากว่า 2.9% สถานการณท์ี่กล่าวมาอยู่เบือ้งหลงัการ
ทะยานขึน้ของทองค าเกือบ 40 ดอลลารต์่อออนซจ์ากระดบัต ่าสดุสู่ระดบัสงูสดุบริเวณ 1,720.15 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการ
เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการและภาคการผลิตเบือ้งตน้ของสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1720.15 1681.00 1695.70 1718.30 22.60 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,715.65 18.80 107.56 

MA 50 Days 1,805.21 20.79 104.57 

MA 200 Days 1,843.77 23.00 99.14 

RSI 9 Days 36.06 36.02 51.22 

RSI 14 Days 34.10 33.98 55.69 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.87 0.00 

ishare 15,566.82 -25.81 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8590 -0.2011 0.3707 

10 วัน 0.9105 0.1894 -0.2135 

20 วัน 0.9536 0.8327 0.9052 

50 วัน 0.9689 0.8275 0.9285 

100 วัน 0.9809 0.1105 0.8962 

200 วัน 0.7490 0.4659 0.0133 

 

 

22 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,724-1,732 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,704-1,697 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,751 

 

 

ราคาทองค ายงัสรา้งระดบัต ่าสดุใหม่จากสปัดาหท์ี่ผ่านมา (1,697 ระดบัต ่าสดุของสปัดาหท์ี่ผ่านมา) 
ส่งผลใหแ้รงซือ้ยงัคงถูกจ ากัด ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวตา้นระยะสัน้ในโซน 1,707-1,714 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์หากไม่สามารถยืนไดร้าคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัส าคญัจะอยู่ในบริเวณ 1,680-
1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์(1,676 ระดบัต ่าสดุของปี2021) 
 



 

 

• (+) ยูโรแข็งค่าเทียบดอลล ์หลัง ECB ขึน้ดอกเบีย้แรง 0.5%  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วนัพฤหัสบดี (21 ก.ค.) หลงัจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถึง 0.50% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ทั้งนี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัด
ความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.16% แตะที่ระดบั 106.9100  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ี
ระดับ 1.0198 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0179 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 1.1962 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1967 ดอลลาร ์ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6903 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6886 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 137.65 เยน จาก
ระดบั 138.25 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9685 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9719 ฟรงัก ์ 

• (+) บอนดยี์ลดส์หรัฐร่วง จับตาประชุมเฟด,ตัวเลข GDP สัปดาหห์น้า  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัลงในวนันี ้ขณะที่นกัลงทนุจับ
ตาการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และการเปิดเผยตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2 ในสปัดาหห์นา้  ณ เวลา 
23.30 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 2.963% ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 30 ปี 
ปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.113% 

• (+) ECB เผยมาตรการช่วยเหลือประเทศหนี้สินสูงในยูโรโซน  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยกลไกใหม่ท่ีเรียกว่า Transmission Protection 
Instrument (TPI) เพื่อช่วยเหลือประเทศในยโูรโซนท่ีมีปัญหาหนีจ้ านวนมาก  ทัง้นี ้ภายใตก้ลไก TPI จะท าให ้ECB สามารถเขา้ซือ้พนัธบตัรจากประเทศท่ีมี
หนีส้ินจ านวนมาก เช่น อิตาลี เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร และลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก  ประเทศท่ีเขา้เกณฑ์
ไดร้บัความช่วยเหลือจาก TPI จะตอ้งเป็นประเทศท่ีปฏิบตัิตามกรอบงบประมาณของสหภาพยุโรป (EU), ไม่ขาดดุลงบประมาณมากกว่าท่ีก าหนด, ไม่เกิด
ภาวะไรส้มดุลในเศรษฐกิจกิจมหภาคอย่างรุนแรง และมีหนี้ท่ีมีความยั่งยืนตามการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC), กองทุนกลไกรกัษา
เสถียรภาพยโุรป (ESM) และกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

• (+) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาคการผลิตต ่ากว่าคาดในเดือนก.ค.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตใน
ภมูิภาคมิด-แอตแลนติก ดิ่งลงสู่ระดบั -12.3 ในเดือนก.ค. หลงัจากแตะระดบั -3.3 ในเดือนมิ.ย.  ดชันีดงักล่าวต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดระดบั +1.6 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ี่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตัวเลขผูย้ื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 7,000 ราย สู่ระดบั 251,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย.2564 และสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 240,000 
ราย 

• (+) ECB ประกาศขึ้นดอกเบีย้แรง 0.50% ในการประชุมวันนี้  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมวนันี ้ซึ่ง
เป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี และเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ท่ีสดุนับตั้งแต่ปี 2543 เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ  
การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว รุนแรงกว่าท่ี ECB ส่งสญัญาณในเดือนมิ.ย.ว่าจะปรบัอตัราดอกเบีย้ขึน้เพียง 0.25% ในเดือนก.ค.  ทัง้นี ้ECB มีมติปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้เงินฝาก 0.50% สู่ระดับ 0% ในวนันี ้จากเดิมท่ีระดับ -0.50% โดยอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวไดป้รบัตวัต ่ากว่า 0% นานถึง 9 ปี  นอกจากนี ้
ECB ยงัไดป้รบัขึน้อตัราดอกเบีย้รีไฟแนนซ ์0.50% สู่ระดบั 0.50% จากเดิมท่ีระดบั 0% และปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เงินกู ้0.50% สู่ระดบั 0.75% จากเดิมท่ี
ระดบั 0.25% 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 162.06 จุด, Nasdaq พุ่งกว่า 1% รับผลประกอบการเทสลา ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัพฤหสับดี (21 ก.ค.) 
ขณะท่ีดชันี Nasdaq พุ่งขึน้กว่า 1% ขานรบัผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของบริษัทเทสลา ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) และการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัในสัปดาหห์นา้  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 
32,036.90 จุด เพิ่มขึน้ 162.06 จุด หรือ +0.51%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,998.95 จุด เพิ่มขึน้ 39.05 จุด หรือ +0.99% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,059.61 
จดุ เพิ่มขึน้ 161.96 จดุ หรือ +1.36% 

• (+/-) ด่วน! ท าเนียบขาวเผย "ไบเดน" ติดโควิด-19  ท าเนียบขาวแถลงวนันีว่้า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐัวยั 79 ปี มีผลตรวจเชือ้โควิด-19 เป็น
บวก  "ท่านประธานาธิบดีไบเดนมีอาการป่วยเพียงเล็กนอ้ย โดยท่านไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ครบโดส รวมทัง้ไดร้บัการฉีดวคัซีนบูสเตอรถ์ึง 2 เข็มก่อน
หนา้นี"้ นางแครีน ฌ็อง-ปิแอร ์โฆษกท าเนียบขาว กล่าว   

 
 
 

                         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.   1.56M** 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.6%** 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.4%** 9.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้ดิบมนัรายสปัดาห ์   -0.4M** 3.3M 

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

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.50%** 0.00% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -12.3** -3.3 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   251K** 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : คริสติน ลาการด์   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.8%** -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 ้

 
 

 

 


