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สรุป หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้เลก็น้อย 2.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ในวนันีร้าคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,735.60-1,744.47 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีปัจจยับวกจากตลาด
หุ้นเอเชียปิดร่วงลงเป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าเฟดจะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรง หลงัตวัเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาแขง็แกร่ง รวมไปถึงแนวโน้มท่ีจีนอาจกลบัไป
ใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครัง้ จากยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึง ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วง 144 จดุ หรือ -0.46% ลงมาแตะ 31,166 จุด ณ เวลา 16.50 น.ตามเวลาไทย โดยนกั
ลงทนุจบัตาตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสปัดาห์นีอ้ย่างใกล้ชิด เพ่ือหาสญัญาณบ่งชีแ้นวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ อย่างไรก็ตามดอลลาร์ยงัคงแข็งคา่เม่ือเทียบเยน หลงันายฮารุฮิโกะ 
คโุรดะ ผู้ ว่าการ BOJ เน้นย า้ในวนันีว้่าจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึง่จะท าให้สว่นต่างอตัราดอกเบีย้กว้างมากขึน้ ประกอบกับส านกังานศลุกากรของเกาหลีใต้รายงานในวนันีว้่า 
ยอดส่งออกในช่วง 10 วนัแรกของเดือนก.ค.เพิ่มขึน้ 4.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี ประเด็นเหล่านีอ้าจกดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจในฝ่ังสหรัฐ แต่ให้นกั
ลงทนุตดิตามแถลงการณ์ของนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางองักฤษ (BOE) และแถลงการณ์ของนายวิลเลียม ประธานเฟดนิวยอร์ก ทัง้นีพ้ิจารณาโซน 1,752-1,773 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ในการเปิดสถานะขาย ควรแบ่งปิดสถานะท าก าไรเพ่ือลดความเสี่ยงเม่ือราคาปรับตวัลงเข้าใกล้แนวรับโซน 1,731-1,722 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึง่ควรจะเป็นการเก็งก าไรระยะสัน้เทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
11-07-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,741.80 1,734.94 -6.86 -0.39 

Spot Silver ($) 19.29 19.22 -0.07 -0.36 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,780 29,840 60 0.20 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,790 29,880 90 0.30 

Gold Online Futures (GOU22) 1,750.90 1,746.30 -4.60 -0.26 

Silver Futures (SVFU22)  19.31 19.41 0.10 0.52 

ดชันดีอลลาร ์ 106.98 107.61 0.62 0.58 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
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นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   
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ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  
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แนวโน้ม Gold Spot:   
แม้ราคาทองค ามีการฟื้นตัวขึน้หลังจากทิง้ตัวลง แต่ระยะสัน้หากราคาไม่สามารถ
ผ่านแนวต้าน 1,752-1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจจะเกิดแรงขายกดดันให้ราคา
ลงมาเพื่อสะสมแรงซือ้ในโซน 1,731-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนไม่ได้ราคา
อาจออ่นตวัลงทดสอบแนวรับถดัไปโซน 1,700 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,752-1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุ 1,700 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,731-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,773 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New ราคาทองค ามีจุดเปิดสถานะขายระยะสัน้ในบริเวณ 1,752-1,773 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากยืน 1,773  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้) เม่ือราคาปรับตวั
ลงให้พิจารณาแนวรับบริเวณ 1,731-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื่อแบ่งปิดสถานะ
ขายเพ่ือท าก าไร หากหลดุสามาถถือสถานะขายตอ่ 
 



 

 

 (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุด จับตาผลประกอบการ -เงินเฟ้อสหรัฐ ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 100 จุด ขณะท่ีนักลงทุนจับตาผล

ประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้ข้อมลูเงินเฟ้อของสหรัฐในสปัดาห์นี ้ณ เวลา 16.50 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 144 จุด หรือ -

0.46% ลงมาแตะ 31,166 จุด นกัลงทุนจบัตาตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสปัดาห์นีอ้ย่างใกล้ชิด เพื่อหาสญัญาณบ่งชีแ้นวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยวนัพธุนี ้สหรัฐจะเปิดเผยดชันี CPI เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เดือนมิ.ย. และจากนัน้จะเปิดเผยดชันีราคา

ผู้ผลิต (PPI) มาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เดือนมิ.ย.ในวนัพฤหสับดี 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ หวั่นเฟดขึน้ดบ.แรง-กังวลจีนล็อกดาวน์กระทบศก. ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงลงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่า 

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรง หลงัตวัเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง นอกจากนี ้ตลาดยังถูกกดดนัจาก

แนวโน้มท่ีจีนอาจกลบัไปใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครัง้ เน่ืองจากยอดผู้ ติดเชือ้โควิด -19 ท่ีเพิ่มขึน้ โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต จีน ปิดท่ี 3,313.58 จุด ลดลง 

42.49 จุด หรือ -1.27%, ดชันีฮั่งเส็ง ฮ่องกง ปิดวนันีท่ี้ 21,124.20 จุด ร่วงลง 601.58 จุด หรือ -2.77% และดัชนีคอมโพสิต เกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 

2,340.27 จุด ลดลง 10.34 จุด หรือ -0.44% มีเพียงดชันีนิกเกอิ ญ่ีปุ่ น ปิดตลาดท่ีระดบั 26,812.30 จุด พุ่งขึน้ 295.11 จุด หรือ 1.11% หลงั BOJ เน้นย า้ใน

วนันีว้่าจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมหากจ าเป็น ประกอบกบัพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญ่ีปุ่ น ได้รับชยัชนะใน

การเลือกตัง้ 

 (+) จีนอาจล็อกดาวน์เมืองส าคัญอีกครัง้ หลังโควิดกลับมาระบาด โควิด-19 กลบัมาแพร่ระบาดอย่างหนกัในจีนนัน้ อาจท าให้ทางการจีนตดัสินใจล็อก

ดาวน์เมืองส าคญัอีกครัง้ ซึง่จะส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจภายในประเทศ รายงานระบวุา่ หลายเมืองในจีนเตรียมใช้มาตรการควบคมุโรครอบใหม่ ทั ง้การระงบั

การด าเนินงานของภาคธุรกิจไปจนถึงการล็อกดาวน์เพื่อสกดัโควิด-19 ทางด้านนครเซี่ยงไฮ้เตรียมตรวจหาเชือ้โควิด-19 ขนานใหญ่อีกครัง้ หลงัพบผู้ ติดเชือ้

ไวรัสโอมิครอนสายพนัธ์ุ BA.5 นกัลงทุนจบัตาข้อมูลเศรษฐกิจจีนในสปัดาห์นีอ้ย่างใกล้ชิด เพื่อหาสญัญาณเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินนโยบายการเงินของ

ธนาคารกลางจีน  

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนกังวลเร่ืองพลังงาน-โควิดในจีน หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลดลงในวนันี ้หลงัปิดตลาดในแดนบวกสามวนัติดต่อกนั 

โดยได้รับแรงกดดนัจากการท่ีนักลงทุนมีความกงัวลเก่ียวกบัอปุทานพลงังาน การปรับตวัขึน้ของยอดผู้ ติดเชือ้โควิด -19 ในจีน และการค้นพบไวรัสโควิด-19 

สายพนัธ์ุใหม่ ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุม่เหมืองแร่ปรับตวัลดลง 3.5% ขณะท่ีหุ้นกลุ่มสินค้าหรูซึง่อาศยัความต้องการจากจีนก็ปรับตวัลดลงเช่นกนั โดยดชันี STOXX 

600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 415.01 จุด ลดลง 2.11 จุด หรือ -0.51% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 12,783.09 จุด ลดลง 232.14 จุด หรือ -

1.78% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 5,923.83 จดุ ลดลง 109.3 จดุ หรือ -1.82%  

 (-) ดอลลาร์แขง็ค่าเทยีบเยน หลังผู้ว่าฯ BOJ ย า้ใช้นโยบายการเงนิผ่อนคลาย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่ขึน้เทียบเยน โดยเงินเยนออ่นคา่ หลงัข้อมลู

แรงงานสหรัฐออกมาแขง็แกร่งเกินคาด และจากท่ี นายฮารุฮิโกะ คโุรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เน้นย า้ในวนันีว้า่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อน

คลายเพิ่มเติมหากจ าเป็นต้องท า ความเห็นดงักลา่วตอกย า้ความคาดหวงัของตลาดท่ีวา่ BOJ จะยงัคงออกนโยบายการเงินสวนทางกบัธนาคารกลางประเทศ

อื่น ๆ ท่ีสว่นใหญ่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะท าให้สว่นต่างอตัราดอกเบีย้กว้างมากขึน้ นายคโุรดะกลา่วในการประชมุผู้จดัการสาขาของ BOJ ประจ าไตรมาส 

โดยระบวุ่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มไม่แน่นอนสงูมาก เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19, วิกฤตยูเครน และต้นทุนสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีเพิ่มขึน้ ส านกัข่าว

เกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 137.02 -137.05 เยน เทียบกบั 136.07-136.17 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 135.83-

135.85 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเมื่อวนัศกุร์ 

 (-) ยอดขายรถยนต์ในจีนเดือนม.ิย.พุ่ง 23.8% หลังรัฐออกนโยบายลดภาษี สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยในวนันีว้า่ ยอดขายรถยนต์ของ

จีนในเดือนมิ.ย.เพิ่มขึน้ 23.8% เมื่อเทียบรายปี นบัเป็นการเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 4 เดือน หลงัจากทางการจีนประกาศลดหย่อนภาษีและเสนอเงินอดุหนนุเพื่อ

สง่เสริมการซือ้รถยนต์ ในขณะท่ีมาตรการควบคมุโรคโควิด-19 ผอ่นคลายลง ยอดขายรถยนต์ของจีนพุ่งทะยานขึน้แตะ 2.5 ล้านคนัในเดือนมิ.ย. สวนทางกบั

ยอดขายในช่วงคร่ึงปีแรกซึ่งลดลง 6.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในนครเซี่ยงไฮ้และ

เมืองใหญ่แห่งอื่น ๆ 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 12 ก.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -38.0 -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -40.0 -28.0 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   92.6 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   40.3 38.1 

วนัพธุท่ี 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.0% -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   1.1% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.8% 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   235K 235K 

 22.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   1.0% 4.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่08 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


