
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,707 1,691 1,676 

1,738 1,757 1,786 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง  7.70  ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าดีดตัวขึน้ทดสอบระดับสูงสุดในระหว่างวันบริเวณ 1,736.22 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคา
ทองค าไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด้จากแรงขายลดสถานะการถือครองทองค าก่อนที่ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะประชมุนโยบายการเงินเสรจ็สิน้ลงในช่วงกลางสปัดาหน์ี ้ ประกอบกบัอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปีฟ้ืนตวัจากระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 เดือนสู่ที่ระดบั 2.845%  จนเป็นปัจจยักดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  
สถานการณท์ี่กล่าวมากดดนัใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุในระหว่างวนัที่  1,714.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่การปรบัตวัลงของราคาทองค ายงัอยู่ในกรอบจ ากดั  โดยราคาทองค าไดร้บั
แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ เนื่องจากนักลงทุนก าลงัประเมินผลกระทบของการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของเฟดที่อาจส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจสหรฐัใกลจ้ะเขา้สู่ภาวะถดถอย  
ตอกย า้ความวิตกเพิ่มหลงัจากวานนีเ้ฟดชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ปรบัตวัลงสู่ระดับ -0.19 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งต  ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดและบ่งชีถ้ึง
การขยายตวัของเศรษฐกิจที่ต  ่ากวา่แนวโนม้  ปัจจยัดงักล่าวชว่ยพยงุราคาทองค าเอาไว ้ ขณะที่เชา้นี ้ ราคาทองค าในตลาดเอเชยีปรบัตวัขึน้ตอ่โดยไดร้บัแรงหนนุจากการออ่นค่าของดอลลาร ์และ
การรว่งลงของดาวโจนสฟิ์วเจอร ์หลงัจากวอลมารท์ปรบัลดคาดการณผ์ลก าไรไตรมาส 2 และผลก าไรตลอดปี 2022 ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง  -0.58 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการ
เปิดเผยดชันีราคาบา้นจาก S&P/CS, ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก CB, ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด ์และยอดขายบา้นใหม่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1736.22 1714.50 1726.40 1718.70 -7.70 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,715.46 18.67 107.18 

MA 50 Days 1,801.59 20.66 104.67 

MA 200 Days 1,843.38 22.95 99.27 

RSI 9 Days 44.14 33.92 44.00 

RSI 14 Days 39.58 32.77 51.11 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.29 -0.58 

ishare 15,523.80 -43.02 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน -0.2346 -0.6308 0.6868 

10 วัน 0.5107 -0.5807 -0.1429 

20 วัน 0.9428 0.8072 0.8608 

50 วัน 0.9720 0.8443 0.9319 

100 วัน 0.9818 0.1200 0.9022 

200 วัน 0.7660 0.4523 0.0633 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,738-1,757 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,714-1,707 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 ราคาขยบัขึน้หลงัจากทิง้ตวัลงในช่วงก่อนหนา้ แต่เม่ือราคาฟ้ืนตวัขึน้ ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมา ซึ่ง
หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,736-1,738 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาอาจปรบัตวัลงเพ่ือ
สะสมแรงซือ้บริเวณแนวรบั 1,714-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดร้าคามีโอกาสเกิดแรงซือ้ดนัราคา
ใหป้รบัตวัขึน้ช่วงสัน้ทดสอบแนวตา้นบริเวณโซน 1,738-1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจติดลบเป็นเดือนที ่2  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed National 
Activity Index (CFNAI) ปรบัตวัลงสู่ระดบั -0.19 ในเดือนมิ.ย. โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิ.ย. และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั +0.01  ดัช 
CFNAI มีค่าติดลบเป็นเดือนท่ี 2 ซึ่งบ่งชีถ้ึงการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีต ่ากว่าแนวโนม้ โดยไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตัวของการผลิตและการบริโภค 
แต่ไดแ้รงหนนุจากการจา้งงาน 

• (+) ไต้หวัน ซ้อมอพยพหนีภัยการโจมตีทางอากาศ ท่ามกลางภาวะตึงเครียดกับจีน  ไตห้วนัท าการซอ้มการอพยพประชาชนในสถานการณเ์สมือน
จริงว่าเกิดมีกองทพัต่างชาติท าการรุกล า้ทางน่านฟ้าเขา้มาโจมตี เพื่อเตรียมความพรอ้มในกรณีท่ีจีนตดัสินใจส่งกองก าลงับกุตน ตามรายงานของรอยเตอร ์ 
การฝึกซอ้มครัง้นีเ้ริ่มตน้ดว้ยเสียงไซเรนในเวลา 13.30 น.ตามเวลาในไตห้วนั ท่ีหมายถึง การเริ่มตน้ฝึกการอพยพออกจากทอ้งถนน โดยประชาชนในบาง
พืน้ท่ี ซึ่งรวมถึง กรุงไทเป ไดร้บัค าสั่งผ่านขอ้ความเตือน “missile alert” ผ่านโทรศพัทม์ือถือท่ีระบุใหทุ้กคนหลบอยู่แต่ภายในอาคารบา้นเรือนเป็นเวลา 30 
นาที  หลงัการซอ้มอพยพสิน้สดุลง โก เหวิน-เจอ้ นายกเทศมนตรีกรุงไทเป กล่าวว่า “มนัเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมพรอ้มสถานการณ์ในกรณีท่ี
เกิดสงครามขึน้จริง” 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า นลท.จับตาประชุมเฟด-จีดีพีสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวันจันทร ์(25 ก.ค.) ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  และตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัในสปัดาหนี์ ้ ทั้งนี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้
เงิน ลดลง 0.23% แตะท่ีระดบั 106.4840  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0223 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0198 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนด์
แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.2048 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1980 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6954 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6912 
ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 136.70 เยน จากระดบั 136.20 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9646 ฟรงัก ์
จากระดบั 0.9640 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2846 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2921 ดอลลารแ์คนาดา 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 90.75 จุด จับตาประชุมเฟด-ผลประกอบการบริษัทเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเล็กนอ้ยในวนัจนัทร ์(25 
ก.ค.) ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี ้ซึ่ง
รวมถึงอลัฟาเบท และไมโครซอฟท ์ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,990.04 จุด เพิ่มขึน้ 90.75 จดุ หรือ +0.28%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,966.84 
จดุ เพิ่มขึน้ 5.21 จดุ หรือ +0.13% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,782.67 จดุ ลดลง 51.45 จดุ หรือ -0.43% 

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐดีดตัว นักลงทุนจับตาประชุมเฟด อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัดีดตัวขึน้ในวันนี ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการประชุม
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในสปัดาหนี์ ้ อย่างไรก็ดี ตลาดพนัธบตัรสหรฐัยงัคงเกิดภาวะ inverted yield curve ในวนันี ้ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลสหรฐัอายุ 2 ปีดีดตวัสงูกว่าอาย ุ5 ปีและ 10 ปี  ณ เวลา 00.05 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 2 ปี อยู่ท่ีระดบั 3.02% โดย
อตัราผลตอบแทนของพันธบัตรดังกล่าวสูงกว่าพันธบัตรอายุ 5 ปี ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 2.897% ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี อยู่ท่ีระดับ 
2.82% 

• (-) ยูเครนเร่ิมส่งออกธัญพืชพรุ่งนี้ แม้รัสเซียโจมตีท่าเรือโอเดสซาช่วงสุดสัปดาห ์ นายยูริ วาสคอฟ รฐัมนตรีช่วยกระทรวงโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ยูเครน กล่าวว่า ยูเครนจะเริ่มส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑด์า้นอาหารในวนัพรุ่งนี ้แมร้สัเซียโจมตีท่าเรือโอเดสซาในช่วงสุดสปัดาหท่ี์ ผ่านมา  "ภายในวัน
พรุ่งนี ้เราจะเริ่มการส่งออกผลผลิตการเกษตรผ่านทางท่าเรือของเรา โดยจะมีการเปิดท่าเรือชอรโ์นมอรส์กเ์ป็นแห่งแรก ตามมาดว้ยโอเดสซาและพิฟเดนยี 
และในอีก 2 สปัดาห ์เราจะเปิดท่าเรือทกุแห่งอย่างถาวรเพื่อส่งออกสินคา้เกษตร" นายวาสคอฟกล่าว 

• (-) รัสเซียเตรียมลดการส่งก๊าซไปยังยุโรป อ้างซ่อมกังหันชุดใหม่   ก๊าซพรอม ซึ่งเป็นบริษัทพลงังานรายใหญ่ของรสัเซีย เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะปิด
กงัหนัสบูก๊าซอีก 1 ชุดในท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 เพื่อท าการซ่อมบ ารุง ซึ่งจะท าใหร้สัเซียตอ้งลดปริมาณการส่งก๊าซไปยงัยโุรปผ่านท่อส่งดังกล่าว  ก๊าซ
พรอมเปิดเผยว่าการปิดกงัหนัดงักล่าวจะท าใหป้ริมาณการส่งก๊าซเหลือเพียง 33 ลา้นลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยจะมีผลตัง้แต่เวลา 11.00 น.ของวนัท่ี 27 ก.ค.
ตามเวลาไทย จากระดบัมากกว่า 160 ลา้นลกูบาศกเ์มตร/วนั ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุของการส่งก๊าซผ่านท่อส่งดงักล่าว 

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.5% 21.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   96.8 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   -17 -11 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   663K 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -29.0 -27.4 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50% 1.75% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   0.4% -1.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 251K 

วนัศุกรท่ี์ 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 22 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


