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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,712.10-1,736.27 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะท่ีเม่ือวานนีไ้ด้ปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 9.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงหนนุจากดอลลาร์ลด
ช่วงบวกลง สง่ผลให้ราคาทองค าดีดตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุท่ี 1,745.18 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ สว่นในวนันีมี้ปัจจยับวกช่วยหนนุราคาทองค าจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลด
คาดการณ์ GDP สหรัฐในปี 2565 ลงเหลือ 2.3% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 2.9% หลงัการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตวัลง ขณะเดียวกนั IMF เตือนว่า สหรัฐก าลงัเผชิญกับความท้า
ทายในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามนกัลงทนุยงัมีความกงัวลว่าเฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงขึน้ และอาจสง่ผลให้เศรษฐกิจเข้าสูภ่าวะถดถอย หลงั
สหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสงูกว่าคาด ประกอบกบั IMF เผยการจดัหาก๊าซธรรมชาตไิปยงัยโุรปท่ีหยดุชะงกั อาจท าให้เศรษฐกิจยโุรปเข้าสูภ่าวะถดถอย ซึง่จะเป็นปัจจยัไปกดดนัสกลุเงินยู
โรให้อ่อนค่าลง และหนนุดอลลาร์ให้แข็งค่าขึน้ ประเดน็ท่ีกล่าวมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้ติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผย
ดชันีภาวะธุรกิจขนาดเลก็เดือนมิ.ย.จาก NFIB ทัง้นี ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,738-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะน าเปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรจากการแกว่งตวัและ
ควรตดิตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเม่ือราคาอ่อนตวัลงมีแรงซือ้ให้ราคาฟืน้ตวัขึน้ได้ โดยประเมินแนวรับระยะสัน้บริเวณ 1,707-1,700 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14-07-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.50 1,714.79 -19.71 -1.14 

Spot Silver ($) 19.20 18.90 -0.30 -1.56 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,000 29,810 -190 -0.63 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,990 29,810 -180 -0.60 

Gold Online Futures (GOU22) 1,747.50 1,728.70 -18.80 -1.08 

Silver Futures (SVFU22)  19.11 19.19 0.08 0.42 

ดชันดีอลลาร ์ 108.02 108.44 0.42 0.39 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,700   1,676  1,652 

        1,745   1,766  1,784 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
เม่ือราคาขยับขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลับออกมา โดยราคายังคงมีการแกว่งตัวใน
ระดับสูง แต่ระยะสัน้หากราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือแนวรับโซน 1,707-1,700 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ราคามีโอกาสปรับตัวขึน้ทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,738-1,745 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไมส่ามารถยืนได้ให้ราคาจะออ่นตวัลงอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,738-1,745 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,707-1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,766 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 
1,738-1,745 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยตดัขาดทนุสถานะขายหากผ่าน 1,766 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ ส าหรับการปิดสถานะขายท าก าไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,707-1,700 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากยืนไมอ่ยู่หรือรับความเสี่ยงได้สงู อาจพิจารณาถือสถานะขาย
ตอ่เพ่ือท าก าไรระยะสัน้ที่แนวรับถดัไป 
 



 

 

 (+) IMF หั่นคาดการณ์ GDP สหรัฐปีนีเ้หลือ 2.3% หลังการใช้จ่ายผู้บริโภคชะลอตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การ

ขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในปี 2565 ลงเหลือ 2.3% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 2.9% หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูท่ี

แสดงให้เห็นวา่ การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตวัลง ขณะเดียวกนั IMF เตือนวา่ สหรัฐก าลงัเผชิญกบัความท้าทายในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย IMF 

ยงัได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2566 ลงเหลือ 1% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ี 1.7% โดยการปรับลดคาดการณ์ GDP มีขึน้ หลงัจาก IMF ได้ประชุมร่วมกบั

เจ้าหน้าท่ีสหรัฐ เพื่อประเมินนโยบายเศรษฐกิจประจ าปีของสหรัฐในวนัพธุ (13 ก.ค.) ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การทบทวนตวัเลข GDP ครัง้ล่าสดุของ

สหรัฐนัน้ มีขึน้หลงัจากสหรัฐปรับลดประมาณการตวัเลข GDP ไตรมาส 1 โดยระบวุ่า GDP หดตวั 1.6% จากเดิมท่ีรายงานวา่หดตวัเพียง 1.4% และ 1.5% ใน

ตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

 (+) ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ในสหรัฐวิตกเศรษฐกิจถดถอยในอีก 6 เดือนข้างหน้า โกลด์แมน แซคส์ เปิดเผยผลส ารวจเมื่อวานนี ้(13 ก.ค.) บ่งชีว้่า 

เจ้าของกิจการขนาดเลก็ราว 93% รู้สึกหวัน่วิตกว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสูภ่าวะถดถอยในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยบริษัทสว่นใหญ่ระบวุา่ประเทศก าลงัด าเนิน

ไปในทิศทางท่ีไมถ่กูต้อง เจ้าของกิจการขนาดเลก็ 78% ระบวุา่ เศรษฐกิจย ่าแย่ลงในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา โดยมีเพียง 5% เท่านัน้ท่ีระบวุา่ เศรษฐกิจจะดีขึน้ ซึง่

ในช่วงเวลาเดียวกนันี ้84% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า อปุสรรคในการจ้างงานย ่าแย่ลง และ 80% กล่าวว่า แรงกดดนัจากเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ ส่วนปัญหา

ด้านอปุทานนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 38% ระบวุ่า ย ่าแย่ลงในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ในขณะท่ีอีก 40% ระบุว่า ปัญหาดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ 

"จดุท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสดุ" ในการส ารวจครัง้นีน้ัน้ 38% ของกิจการขนาดเลก็กล่าวว่า พวกเขาเลง็เห็นว่า อปุสงค์ของลกูค้าลดลงซึง่เป็นผลพวงจากการเพิ่มขึน้ของ

ราคาสินค้าและบริการ 

 (+) กลาโหมสหรัฐประสบความส าเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนเปิดเผยเมื่อวานนี ้(13 ก.ค.) 

ว่า สหรัฐประสบความส าเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทัง้สองลูกของบริษัทล็อคฮีด มาร์ตินเมื่อเร็ว ๆ นี ้ท่ามกลางความหวั่ นวิตกท่ีเพิ่มขึน้

เก่ียวกบัรัสเซียและจีนท่ีประสบความส าเร็จมากขึน้ในการพฒันาอาวธุความเร็วเหนือเสียง นายพลจตัวากองทพัอากาศฮีธ คอลลินส์ เจ้าหน้าท่ีบริหารโครงการ

ของกองอ านวยการยุทโธปกรณ์ ได้ยืนยันความส าเร็จในการทดสอบขีปนาวุธยิงจากอากาศตอบโต้เร็ว หรือ Air-Launched Rapid Response Weapon 

(ARRW) ท่ีบริเวณนอกชายฝ่ังแคลิฟอร์เนียเมื่อวนัอังคาร (12 ก.ค.) โดยระบุว่า "ตอนนีเ้ราเสร็จสิน้การทดสอบจรวดบูสเตอร์ของเราแล้ว และพร้อมท่ีจะ

ด าเนินการทดสอบอย่างรอบด้านภายในปลายปีนี"้ 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลังเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด สกุลเงินเยนร่วงสูร่ะดบัต ่าสดุเทียบดอลลาร์นบัตัง้แต่เดือนก.ย. 2541 หลงัสหรัฐเปิดเผยเงิน

เฟ้อพุ่งแตะ 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้เร็วสดุในรอบกวา่ 40 ปี และมากกวา่ตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 8.8% นอกจากนี ้ผู้น าเข้าในญ่ีปุ่ นยงัได้เข้าซือ้

ดอลลาร์เพื่อช าระหนี ้ซึ่งท าให้เงินเยนอ่อนค่าลงไปอีก ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี  138.02-138.03 เยน 

เทียบกับ 137.38-137.48 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 137.04-137.05 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ส่วนยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0024-

1.0024 ดอลลาร์ และ 138.30-138.36 เยน เทียบกบั 1.0053-1.0063 ดอลลาร์ และ 138.18-138.28 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0032-1.0034 และ 137.48-

137.52 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเย็นวานนี ้

 (-) IMF เตือนปัญหาก๊าซธรรมชาตอิาจท าให้เศรษฐกิจยุโรปถดถอย นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อ านวยการกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ( IMF) ระบุ

ในวนัพุธ (13 ก.ค.) ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก พร้อมกับเตือนว่า การจัดหาก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปท่ีหยุดชะงกั อาจท า ให้

เศรษฐกิจหลายประเทศเข้าสูภ่าวะถดถอย ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ ถ้อยแถลงของนางจอร์เจียวามีขึน้ก่อนหน้าการประชมุรัฐมนตรีคลงัของกลุม่ G20 ใน

สปัดาห์นี ้โดยนางจอร์เจียวาระบุว่า สงครามรัสเซียในยูเครนท าให้แนวโน้มเศรษฐกิจย ่าแย่ลงอย่างมีนัยส าคัญ และ IMF พร้อมท่ีจะปรับลดคาดการณ์

เศรษฐกิจปี 2565 และ 2566 นางจอร์เจียวากลา่วว่า IMF จะปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจปี 2565 ท่ีเคยคาดไว้ท่ี 3.6% ลงอีกเป็นครัง้ท่ี 3 ในปีนี ้

และไม่ปฏิเสธโอกาสท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566 นางจอร์เจียวาระบวุ่า สงครามท าให้เกิดโศกนาฏกรรมของมนษุย์ท่ีเลวร้าย ขณะเดียวกนัก็ท า

ให้สินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมีปริมาณลดลงและราคาสงูขึน้ ท าให้วิกฤติค่าครองชีพรุนแรงขึน้ และมีแนวโน้มจะท าให้ผู้คนอีก 71 ล้านคนทัว่โลกเข้าสู่ภาวะ

ยากจนสดุขีด  

 

 

 

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. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -53.8** -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -51.1** -28.0 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.5** 38.1 

วนัพธุท่ี 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.5%** -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.8%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   1.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** 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 

 
 

 

 

 


