
 

 

15 July 2022 
 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั sideway down ในกรอบ 1,700.50-1,716.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงถึง 25.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการแข็งค่าของดชันี
ดอลลาร์ จากคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 1% ในการประชมุเดือนก.ค. หลงัดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.พุ่งขึน้เกินคาด ขณะท่ีดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) ซึง่เป็นมาตรวดั
เงินเฟ้อในสว่นของผู้ผลติเพิ่มขึน้เกินคาดท่ี 1.1% จนเป็นท่ีมาท่ีท าให้ราคาทองค าดิง่ลงแรงหลดุระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 1 ปีท่ี 1,697.52 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ สว่นในวนันีมี้ปัจจยับวกจากตลาด
หุ้นเอเชียปิดร่วงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี หลงัตลาดผิดหวงั GDP จีนไตรมาส 2 ท่ีขยายตวัเพียง 0.4% ต ่ากว่าคาดท่ี 1% และต ่ากว่าเป้ารัฐบาลท่ี 5.5% อยู่มาก ประกอบกบัคณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาตจีิน เผยว่าพบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 64 รายเม่ือวนัพฤหสับดี อย่างไรก็ตามยงัมีตวัเลขเศรษฐกิจจีนท่ีดีขึน้จนมากดดนัทองค าอยู่บ้าง หลงัส านกังานสถิตแิหง่ชาติ
จีน เผยอตัราว่างงานในพืน้ท่ีเขตเมืองของจีนเดือนมิ.ย. อยู่ท่ี 5.5% ซึง่ลดลงจาก 5.9% ในเดือนพ.ค. ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยหลาย
รายการ อาทเิช่น ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.,ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม และคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก UoM เป็นต้น ทัง้นีแ้นะน าซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยบริเวณแนว
ต้านโซน 1,736-1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซนดงักลา่วได้ แนะน าแบ่งทองค าออกขายเพ่ือรอซือ้ในโซนแนวรับ 1,697-1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
15-07-2022 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.80 1,701.51 -7.29 -0.43 

Spot Silver ($) 18.43 18.31 -0.12 -0.65 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,820 29,670 -150 -0.50 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,810 29,680 -130 -0.44 

Gold Online Futures (GOU22) 1,728.90 1,714.60 -14.30 -0.83 

Silver Futures (SVFU22)  19.18 18.46 -0.72 -3.75 

ดชันดีอลลาร ์ 108.64 108.39 -0.25 -0.23 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,697   1,676  1,652 

        1,736   1,751  1,778 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
วนัก่อนหน้าราคาปรับตัวลงท าระดับต ่าสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง หากราคาฟื้นตัวขึน้
ในชว่งสัน้ สอบแนวต้านที่ 1,736-1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากยงัไม่สามารถผ่านได้ 
ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคา
ทองค ามีการปรับตัวขึน้ยังคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากราคา
ทองค าปรับตวัลง  ประเมินแนวรับระยะสัน้ในโซน 1,700-1,697 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,736-1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New แนะน าเปิดสถานะขายหากราคาทองค าไมผ่่านแนวต้านที่ 1,736-1,751 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพ่ือรอเข้าซือ้คืนเพ่ือท าก าไรจากการดีดตวัขึน้หากการออ่นตวัลง
สามารถยืนเหนือโซน 1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุชะลอการปิดสถานะ
ขายออกไป โดยสถานะขายตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วง ผิดหวังศก.จีนขยายตัวต ่ากว่าคาดใน Q2 ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปี หลงัเผชิญแรงกดดนัจากการท่ี

ธนาคารกลางหลายแห่งเดินหน้าปรับขึน้ดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อตลอดช่วงสปัดาห์นี ้ซึ่งสร้างความกงัวลถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิ จโลก นอกจากนี ้

ตลาดยงัผิดหวงัข้อมลูเศรษฐกิจจีน GDP ไตรมาส 2 ขยายตวัเพียง 0.4% เมื่อเทียบรายปี ซึง่ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์คาดว่า

จะขยายตวั 1% และต ่ากวา่เป้าหมายของรัฐบาลท่ีระดบั 5.5% อยู่มาก โดย 

 (+) จีนพบผู้ติดเชือ้โควิดในท้องถิ่นเพิ่มอีก 64 ราย คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติจีน (NHC) รายงานวา่ พบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มอีก 

64 รายเมื่อวนัพฤหสับดี (14 ก.ค.) โดยส่วนหนึ่งพบในกานซู่ 30 ราย และกวางตุ้งอีก 17 ราย ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า จีนยงัพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ชนิดไม่

แสดงอาการทัง้หมด 368 ราย ในภมูิภาคระดบัมณฑล 10 แห่ง และมียอดผู้ป่วยท่ีรักษาหายดีแล้วเพิ่มขึน้ 93 ราย ท าให้มีผู้ ป่วยหายดีสะสม 220,778 ราย เมื่อ

นบัถึงวนัพฤหสับดี (14 ก.ค.) ทัง้นี ้จีนไมม่ีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มเติม ท าให้ยอดผู้ เสียชีวิตทรงตวัท่ี 5,226 ราย 

 (-) ดอลลาร์แขง็ค่าเทยีบเยน จากแรงซือ้รับคาดการณ์ส่วนต่างดอกเบีย้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่ขึน้เลก็น้อยบริเวณกรอบบน 138 เยน เน่ืองจากนกั

ลงทุนบางส่วนได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์ เพราะคาดการณ์กนัว่าอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะทิง้ช่วงห่างมากขึน้ หลงัจากท่ีเงินดอลลาร์แข็งค่าแตะระดบั

สงูสดุในรอบ 24 ปีท่ี 139.38 เยนเมื่อคืนนีท่ี้ตลาดนิวยอร์ก ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 138.90-138.91 

เยน เทียบกับ 138.88-138.98 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 139.09-139.11 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0037-

1.0038 ดอลลาร์ และ 139.40-139.47 เยน เทียบกบั 1.0018-1.0028 ดอลลาร์ และ 139.17-139.27 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0036-1.0038 และ 139.59-

139.63 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเย็นวานนี ้

 (-) นายกฯฮังการีเผยยุโรปคว ่าบาตรรัสเซียเท่ากับท าร้ายตัวเอง ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ ซพัพลายก๊าซท่ีสง่ไปยงัยโุรปนัน้ตงึตวั และต้นทนุเชือ้เพลิง

ก็พุ่งทะยานขึน้นับตัง้แต่รัสเซียรุกรานยูเครนในเดือนก.พ. และน ามาซึ่งการถูกคว ่าบาตร ท าให้หลายประเทศต่างดิน้รนหาน า้มันและก๊าซจากช่องท างอื่น

ทดแทน นายวิกเตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีของฮงัการีกล่าว "ในตอนแรก ผมคิดว่าเราแค่ยิงเท้าตวัเอง แต่ตอนนีช้ดัเจนแล้วว่า ยุโรปนัน้ยิงปอดตวัเองเลย

ทีเดียว และเราก าลงัหายใจไมอ่อก"  “แม้ยเูครนต้องการความช่วยเหลือ แตเ่หล่าผู้น ายโุรปควรจะพิจารณากลยทุธ์ใหม่อีกครัง้ เน่ืองจากการคว ่าบาตรท าให้เกิด

ความเสียหายเป็นวงกว้างตอ่เศรษฐกิจยโุรป โดยไมไ่ด้ท าให้รัสเซียออ่นแอลง หรือท าให้สงครามท่ียาวนานหลายเดือนใกล้ได้ข้อยติุ” 

 (-) ยอดขายรถในยุโรปเดือนมิ.ย.ร่วงต่อเน่ืองเดือนที่ 12 จากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดจด

ทะเบียนรถยนต์ใหม่ในยุโรปเดือนมิ.ย. ลดลงเป็นเดือนท่ี 12 ติดต่อกัน เน่ืองจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองนัน้ ส่งผลกระทบต่อการผลิต

ของภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ในยุโรป ACEA ระบุว่า จ านวนรถยนต์ใหม่ท่ีจดทะเบียนในสหภาพยุโรป (EU), สหราชอาณาจกัร และสมาคมการค้าเสรีแห่ง

ยโุรป (EFTA) ลดลง 16.8% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี สูร่ะดบั 1,066,137 คนั 

 (-) จีนเผยอัตราว่างงานในเขตเมืองเดือนมิ.ย. ลดลงแตะ 5.5% ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า อตัราวา่งงานในพืน้ท่ีเขตเมืองของจีนเดือน

มิ.ย. อยู่ท่ี 5.5% ซึง่ลดลงจาก 5.9% ในเดือนพ.ค. รายงานระบวุา่ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 อตัราการว่างงานในพืน้ท่ีเขตเมืองอยู่ท่ี 5.7% โดยมีการสร้างงาน

ใหม่ 6.54 ล้านต าแหน่งในช่วงเวลาดงักลา่ว ขณะท่ีอตัราว่างงานในหมู่ประชากรท่ีมีอายุระหวา่ง 25-29 ปี ซึ่งเป็นตลาดแรงงานหลกัของจีนนัน้ อยู่ท่ี 4.5% ใน

เดือนมิ.ย. อตัราการว่างงานในเมืองขนาดใหญ่ 31 แห่งของจีนอยู่ท่ี 5.8% ในเดือนมิ.ย. ลดลง 1.1% จากเดือนพ.ค. ทัง้นี ้NBS ค านวณอตัราว่างงานในเขต

เมืองจากจ านวนประชาชนท่ีวา่งงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ โดยประชาชนเหลา่นีไ้ด้เข้าร่วมในการส ารวจการจ้างงานในเขตเมือง 

 (+/-) "ไบเดน" เล็งฟ้ืนสัมพันธ์ซาอุฯ หารือด้านพลังงาน-ร่วมมือด้านความมั่นคง นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐจะหารือเก่ียวกบัการจดัหาพลงังาน, 

สิทธิมนษุยชน และความร่วมมือด้านความมัน่คงกบัซาอดีุอาระเบียในวนันี ้(15 ก.ค.) ฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ขณะท่ีครัง้หนึ่งเขาเคยลัน่วาจาวา่จะท าให้

ซาอดีุอาระเบียเป็น "ประเทศนอกคอก" บนเวทีโลก เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของสหรัฐเปิดเผยกบับรรดานกัข่าววา่ นายไบเดนมีก าหนดจะพบกบักษัตริย์ซลัมาน บิน 

อบัดลุอะซีซ และมกฎุราชกมุารโมฮมัเหม็ด บิน ซลัมาน (หรือ MbS) พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีทางการคนอื่น ๆ โดยการพบปะครัง้นีจ้ะถกูจบัตามองอย่างใกล้ชิดทัง้

ด้านภาษากายและวาทศิลป์ หลงัหน่วยข่าวกรองสหรัฐสรุปว่า MbS เป็นผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลงักรณีการฆาตกรรมนายจามาล คาช็อกกี นกัขา่วของวอชิงตนัโพสต์ใน

ปี 2561 ในขณะท่ีมกุฎราชกมุารยงัคงปฏิเสธ ทัง้นี ้ผู้น าสหรัฐระบวุา่ จะยกระดบัด้านสิทธิมนษุยชนในซาอดีุอาระเบีย แต่เขาไม่ได้ระบเุฉพาะเจาะจงวา่ จะพดู

ถึงการสงัหารนายคาช็อกกีกบัผู้น าซาอฯุ หรือไม่  

 

 

 

ที่มา : 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.   1.1%** 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.4%** 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   244K** 235K 

 22.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   0.4%** 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 

 
 

 

 


