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สรุป หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผา่นมาราคาทองค าปิดลดลง 2.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ หลงัยอดค้าปลีกสหรัฐออกมาดีเกินคาด แต่มีแรงหนนุพยงุไว้ให้ราคากลบั
ขึน้มาปิดลบเพียงเลก็น้อย หลงันายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา กล่าวว่าการปรับขึน้ดอกเบีย้ท่ีรุนแรงเกินไปท าลายการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ และไปบัน่ทอนคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ 1.00% ในการประชมุวนัท่ี 26-27 ก.ค. ประกอบกบั FedWatch Tool ของ CME Group ชีว้่านกัลงทนุให้น า้หนกัลดลงเหลือเพียง 28.5% ท่ีเฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้ 1.00% ขณะท่ีใน
วนันีร้าคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั sideway up ในกรอบ 1,705.90-1,723.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนนุมาจากเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของสหรัฐ เผยว่าผู้แทนรัสเซียเดินทางเยือนอิหร่านเพ่ือ
เข้าชมโดรนไร้คนขบัท่ีอาจมาใช้เป็นอาวธุรบกบัยเูครนได้ ซึ่งเป็นการยืนยนัค ากล่าวอ้างของนายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติสหรัฐ ว่ารัสเซียก าลงัพยายามซือ้โดรนไร้คนขบัหลาย
ร้อยล าเพ่ือไปใช้ในสงครามยเูครน ประกอบกับนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน EC จัดการประชมุท าข้อตกลงเพิ่มการน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากอาเซอร์ไบจานไปยงั EU ซึ่งจะช่วยลดการ
พึ่งพาพลังงานรัสเซีย และช่วยแก้ปัญหาเร่ืองอุปทานก๊าซได้ ประเด็นดงักล่าวอาจคลายความกงัวลวิกฤตพลงังานยโุรปลง อาจส่งผลให้เงินยโูรแข็งค่าขึน้ กดดนัดอลลาร์ให้อ่อนค่า และกลับมาหนุน
ทองค า ส าหรับคืนนีร้อติดตามการเปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศัยโดย NAHB ของสหรัฐฯ ทัง้นีแ้นะน าให้เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (จดุตดัขาดทุน 
1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และพิจารณาแบง่ขายท าก าไรหากไมผ่่าน 1,736-1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน้นการลงทนุระยะสัน้และควรพิจารณาถึงความเส่ียง เน่ืองจากราคาทองค าแกว่งตวัผนัผวน 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
18-07-2022 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,706.70 1,719.16 12.46 0.73 

Spot Silver ($) 18.69 18.93 0.24 1.28 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,680 30,020 340 1.15 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,720 30,030 310 1.04 

Gold Online Futures (GOU22) 1,714.60 1,734.60 20.00 1.17 

Silver Futures (SVFU22)  18.46 19.19 0.73 3.95 

ดชันดีอลลาร ์ 108.02 107.32 -0.70 -0.64 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,697   1,676  1,652 
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นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระยะสัน้หากราคาทองค าเกิดแรงซือ้สลับเข้ามาเพ่ิมขึน้ ขณะที่แรงขายเข้ามากดันใน
ระดับสูงเช่นกัน อาจท าให้ราคาแกว่งตัวในกรอบเพ่ือสร้างฐานราคา ทัง้นี ้หากราคา
สามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,697 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ระดบัต ่าสดุของสปัดาห์ที่ผ่านมา) ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสัน้ทดสอบแนวต้าน
โซน 1,736-1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าไม่สามารถยืนไม่ได้ อาจเกิดแรงขายกดให้ราคา
อ่อนตวัลงอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,736-
1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือต่อไปยังแนวต้านถดัไป แต่หากหลุด 
1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ 
1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดูแนวรับ
ถดัไป อย่างไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผ่าน 1,751 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
Open New แนะน าให้เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,700-1,697 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมตัดขาดทุนหากราคาหลุด 1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้
พิจารณาแบ่งขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้านที่ 1,736-1,751 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แต่หากผ่านได้ให้รอขายที่แนวต้านถดัไป 
 



 

 

 (+) ประธาน EC เดนิทางถงึอาเซอร์ไบจาน หวังปิดดีลน าเข้าก๊าซธรรมชาติ นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) 

จดัการประชุมร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีอาเซอร์ไบจานในกรุงบาก ูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานในวนันี ้(18 ก.ค.) และคาดวา่จะสามารถบรรลขุ้อตกลง เพ่ือเพิ่ม

การน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากอาเซอร์ไบจานไปยงัสหภาพยุโรป (EU) ข้อตกลงดงักล่าวจะช่วยให้ EU ลดการพึ่งพาพลงังานรัสเซีย และช่วยแก้ปัญหาเร่ือง

อปุทานก๊าซ หลงัท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม 1 เร่ิมเข้าสู่กระบวนการซอ่มบ ารุงตามก าหนดเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว แต่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียระบุวา่ อนาคต

ของทอ่ส่งก๊าซดงักล่าวเช่ือมโยงกบักรณีท่ีนานาประเทศออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซีย ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ข้อตกลงระหวา่งอาเซอร์ไบจานกบั 

EU นัน้จะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งก๊าซให้กบั EU ผ่านทอ่ส่งก๊าซเซาท์เทร์ิน ก๊าซ คอร์ริดอร์ 

 (+) การประชุม G20 ประณามรัสเซีย-เห็นพ้องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง อินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 แถลงในวนั

อาทิตย์ (17 ก.ค.) เพ่ือสรุปประเด็นหารือส าคญัของการประชุมต่าง ๆ  หลงัเสร็จสิน้การประชุม 2 วนัท่ีเกาะบาหลี ในวนัเสาร์ท่ี 16 ก.ค .ท่ีผ่านมา  โดย

รัฐมนตรีคลังและผู้ ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ได้ให้ค ามั่นว่าจะต่อสู้กับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารและสินค้าราคาแพง ซึง่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศท่ีมีความเปราะบางเป็นพิเศษ "สมาชิกหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่าการฟื้นตวัทางเศรษฐกิจโลกได้ชะลอตวัลงและเร่ิมเผชิญภาวะถดถอย

อย่างรุนแรงจากผลพวงของกรณีท่ีรัสเซียบกุโจมตียเูครน โดย G20 ขอประณามการกระท าดงักล่าวและเรียกร้องให้ยตุสิงคราม" แถลงการณ์จากธนาคาร

กลางอินโดนีเซียระบุ "สมาชิก G20 ระบุว่าปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ โดยรวมถึงความไม่สอดคล้องกนัของอุปทานและอุปสงค์ 

ภาวะตดิขดัด้านอปุทาน และราคาโภคภณัฑ์และพลงังานท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึง่เพิ่มแรงกดดนัเงินเฟ้อและเพิ่มความเส่ียงของความไม่มัน่คงทางอาหาร" 

 (+) จนท.รัสเซียดอดเยือนอิหร่าน คาดเล็งซือ้โดรนตดิอาวุธเพ่ือสู้ศึกยูเครน เจ้าหน้าท่ีอาวโุสของสหรัฐเปิดเผยว่า ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็น

ว่า คณะผู้แทนรัสเซียเดินทางเยือนอิหร่านเพ่ือเข้าชมโดรนไร้คนขบัท่ีสามารถใช้เป็นอาวธุได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารัสเซียอาจจะซือ้ โดรนดงักล่าวเพ่ือ

น ามาใช้ในสงครามยเูครน การเปิดเผยช้อมลูของสหรัฐมีเป้าหมายเพ่ือยืนยนัค ากล่าวอ้างของนายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาตสิหรัฐ

ท่ีระบวุ่า รัสเซียก าลงัพยายามซือ้โดรนไร้คนขบัหลายร้อยล า เพ่ือน าไปใช้ในสงครามยเูครน ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานวา่ การเปิดเผยข้อมลูของสหรัฐมี

ขึน้หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐเข้าพบกบับรรดาผู้น าอ่าวอาหรับในซาอดุอิาระเบีย โดยขอร้องให้ผู้น าเหล่านีเ้พิ่มความร่วมมือเพ่ือตอบโต้

อิหร่านและหนัมาสนบัสนนุยูเครน ก่อนหน้านีส้หรัฐเปิดเผยวา่ หากรัสเซียตดัสินใจซือ้โดรนตดิอาวธุจากอิหร่าน ก็เป็นสญัญาณเตือนท่ีกองทพัยเูครนต้อง

เร่งด าเนินการปกป้องประเทศของตนจากการรุกรานของรัสเซีย 

 (+) เซ่ียงไฮ้เตรียมปูพรมตรวจโควดิสัปดาห์นี ้หว่ันล็อกดาวน์ซ า้อีกรอบ นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเตรียมปพูรมตรวจหาผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 ในวนัท่ี 19-21 

ก.ค.นี ้โดยจะตรวจคนละ 2 รอบในช่วงเวลาดงักล่าวกบัประชาชนใน 9 เขตของนครเซี่ยงไฮ้ รวมถงึเขตซูฮุ่ย จิง้อนั และหวงผู่ เพ่ือรุกสกัดการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สปัดาห์ท่ีผ่านมาจีนมียอดผู้ติดเชือ้โควดิ-19 รวมกนัเฉล่ียวนัละ 390 ราย สูงกว่าสปัดาห์ก่อนหน้านัน้ซึง่

เฉล่ียอยู่ท่ีวนัละ 340 ราย ซึง่ค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย อย่างไรก็ดี การท่ีรัฐบาลจีนยดึมัน่กบันโยบายโควิด-19 เป็นศนูย์ "แบบได

นามิก" (dynamic zero COVID) ถงึขัน้ลงโทษเจ้าหน้าท่ีท่ีคมุการแพร่ระบาดไม่อยู่ ท าให้เกิดความกงัวลว่า เซี่ยงไฮ้ซึง่เป็นศนูย์กลางทางการค้าของจีนจะ

กลบัมาล็อกดาวน์อีกครัง้ ทัง้ ๆ ท่ีเซี่ยงไฮ้ก็ยงัไม่ฟืน้ตวัจากการล็อกดาวน์รอบก่อนอย่างเตม็ที่ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ จับตาประชุม ECB-วิกฤตพลังงานยุโรป ตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัขึน้ตามทศิทางตลาดหุ้นสหรัฐ โดยนกั

ลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสปัดาห์นีเ้พ่ือหาสญัญาณบ่งชีก้ารปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ รวมถึงการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอีกบางส่วน โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,278.10 จุด เพิ่มขึน้ 50.04  จุด หรือ 

+1.55% ดชันีฮั่งเส็งปิดท่ี 20,846.18 จุด เพิ่มขึน้ 548.46 จุด หรือ +2.70% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้ นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,375.25 จุด 

เพิ่มขึน้ 44.27 จดุ หรือ +1.90% ส่วนตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดท าการวนันี ้(18 ก.ค.) เน่ืองในวนัแหง่ทะเล (Marine Day) 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    66 67 

วนัองัคารท่ี 19 ก.ค. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.   1.69M 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   1.60M 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.3% 9.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.40M 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   - 3.3M 

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

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.25% 0.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.5% -0.4% 

วนัศกุร์ท่ี 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.0 53.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.3 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6 52.7 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.6 52.7 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 15 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


