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สรุป หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผา่นมาราคาทองค าปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากการอ่อนคา่ของดชันีดอลลาร์ หลงันกัลงทนุลดคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้ถึง100 bps 
ในการประชุมนโยบายการเงินท่ี 26-27 ก.ค. อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึน้เป็นไปได้อย่างจ ากัด หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับเพิ่มขึน้ ขณะท่ีในวันนีร้าคาทองค าระหว่างวันแกว่งตัว 
sideway up ในกรอบ 1,704.80-1,714.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนนุจากท่ีส านกัข่าว Reuters รายงานว่าผู้ก าหนดนโยบายธนาคารกลางยโุรป (ECB) เตรียมหารือวา่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 
25 bps หรือ 50 bps ในการประชมุนโยบายการเงินวนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ค.นี ้เพ่ือสกดัเงนิเฟ้อ ซึ่งสะท้อนโอกาสการปรับขึน้ดอกเบีย้อยา่งแขง็กร้าว เห็นได้ชดัจากท่ี money markets ปรับตวัรับโอกาส 
60% จากเพียง 25% ท่ี ECB จะปรับขึน้ดอกเบีย้ 50 bps การคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินยโูรพุ่งขึน้กว่า 1% สู่ระดบั 1.0254 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดบัสูงสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 6 ก.ค. จนเป็นปัจจัย
หนนุราคาทองค า ประกอบกับทางด้าน โกลด์แมน แซคส์ ได้เตือนว่าปัญหาเงินเฟ้อก าลงัฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจโลก ทัง้อุปสงค์และอุปทานต่างก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด และสงครามใน
ยเูครน คืนนีร้อติดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสร้างและข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านสหรัฐ รวมไปถึงถ้อยแถลงของนางลาเอล เบรนาร์ด คณะผู้ว่าการเฟด ทัง้นีแ้นะน าให้เปิดสถานะซือ้ท าก าไรระยะสัน้ 
หากราคาทองค าไม่หลดุโซน 1,697-1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ  1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และให้ทยอยปิดท าก าไรหากราคาปรับตวัขึน้ไมผ่่าน 1,724-1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

19-07-2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.20 1,714.68 6.48 0.38 

Spot Silver ($) 18.66 18.86 0.20 1.07 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,020 29,850 -170 -0.57 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,030 29,850 -180 -0.60 

Gold Online Futures (GOU22) 1,734.80 1,726.50 -8.30 -0.48 

Silver Futures (SVFU22)  19.19 19.07 -0.12 -0.63 

ดชันดีอลลาร ์ 107.41 106.70 -0.72 -0.67 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,697   1,676  1,652 

        1,724   1,746  1,763 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าเกิดแรงซือ้ดีดตัวขึน้หลงัจากที่อ่อนตวัลงมาใกล้ 1,698-1,697 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ (ระดบัต ่าสดุของสปัดาห์ก่อนหน้า) โดยราคาพยายามเคลื่อนไหวแกว่งตวั
ในกรอบเพื่อสร้างฐานราคา เบือ้งต้นมีแนวต้านระยะสัน้ที่ 1,724 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากสามารถผ่านไปได้ ประเมินว่าจะเกิดแรงซือ้ดันมาเข้าใกล้แนวต้านส าคัญโซน 
1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อีกครัง้ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์ก่อนหน้า)   
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,724-1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือต่อไปยงัแนวต้านถัดไป แต่
หากหลดุ 1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,697-1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าให้เปิดสถานะซือ้ เน้นเก็งก าไรระยะสัน้ตามกรอบ หากราคา
ทองค าไมห่ลดุแนวรับโซน 1,697-1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ สถานะซือ้ตดัขาดทนุหาก
ราคาหลุด  1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ) เม่ือราคาดีดตวัขึน้ให้ทยอยปิดสถานะซือ้ท า
ก าไรหากราคาปรับตวัขึน้ไมผ่่านแนวต้าน 1,724-1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) ECB เตรียมหารือปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในสัปดาห์นี  ้ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมลูจากแหลง่ขา่วว่า ผู้ก าหนดนโยบายของธนาคาร
กลางยโุรป (ECB) เตรียมจะหารือกนัวา่จะท าการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 25 bps หรือ 50 bps ในการประชมุนโยบายการเงินวนัพฤหสับดีนีเ้พื่อสกดัการพุง่ขึน้
ของเงินเฟ้อ  รายงานดงักล่าวสะท้อนความเป็นไปได้ท่ี ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในอตัราท่ีแขง็กร้าวมากกว่าท่ีตลาดประเมินไว้ว่า ECB จะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เพียง 25 bps ในการประชมุนโยบายการเงินวนัพฤหสับดีนี ้ ขณะท่ี money markets ปรับตวัรับโอกาส 60% ท่ี ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps 
ในการประชุมวนัพฤหสับดีนี ้ซึ่งถือว่าเพิ่มขึน้จากโอกาสเพียง 25% ในวนัจนัทร์ ก่อนหน้านี ้ECB ระบวุ่าจะทยอยปรับขึน้อตัราดอกเบีย้แบบค่อยเป็นค่อยไป
เท่านัน้ โดยมีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% มากท่ีสดุในเดือนก.ค. และชะลอการด าเนินการคมุเข้มนโยบายการเงินครัง้ใหญ่ออกไปเป็นเดือนก.ย.แทน  

 (+) โกลด์แมนแซคส์เตือนเงนิเฟ้อฝังรากลกึในระบบศก.โลก กระทบภาคธุรกจิ-ผู้บริโภค นายเดวิด โซโลมอน ซีอีโอของบริษัทโกลด์แมน แซคส์เตือนว่า 
ปัญหาเงินเฟ้อก าลงัฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจโลก และไม่มีความชดัเจนว่า สถานการณ์ดงักลา่วจะคลี่คลายลงภายในปีนีห้รือไม่ "เราคาดวา่ขณะนีเ้งินเฟ้อ
ได้กัดเซาะระบบเศรษฐกิจโลกแล้ว และสถานการณ์ท่ีไม่ปกติในช่วงเวลานีก้็คือ ทัง้อุปสงค์และอปุทานต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ซึ่งได้แก่โรค
ระบาด และสงครามในยูเครน" นายโซโลมอนกล่าว  "หลงัจากท่ีผมได้พูดคุยกับบรรดาซีอีโอของบริษัทรายใหญ่ระดบัโลก พว กเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานนัน้จะยังคงยืดเยือ้ต่อไป ขณะท่ีทีมนักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์มองว่า มีสญัญาณบ่งชี ้ว่า เงินเฟ้อ
อาจจะชะลอตวัลงในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้แต่ค าตอบในเร่ืองนีก้็ยงัไม่แน่นอน และเราจะจบัตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด" นายโซโลมอนยงักล่าวด้วยว่า การท่ี
ธนาคารกลางทัว่โลกยงัคงเดินหน้าใช้นโยบายคมุเข้มทางการเงินเพื่อสกดัเงินเฟ้อ จะบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของทัง้ภาคธุรกิจและสง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภค 

 (+) EU เหน็พ้องมอบเงนิช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีก 500 ล้านยูโร บรรดารัฐมนตรีตา่งประเทศสหภาพยโุรป (EU) มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่
ยเูครนอีก 500 ล้านยูโร นาย โจเซฟ บอร์เรล หวัหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU แถลงต่อสื่อมวลชนภายหลงัจากการประชุมสภากิจการตา่งประเทศว่า 
บรรดารัฐมนตรีตา่งเห็นพ้องท่ีจะกระชบัมาตรการคว ่าบาตรรัสเซียและปิดช่องโหวส่ าหรับมาตรการปัจจุบนั ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ การตดัสินใจดงักล่าวมี
ขึน้ หลงัจากนายดมิโทร คเูลบา รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนสอบถามถึงความเคลื่อนไหวลา่สดุผา่นทางวิดีโอ นายบอร์เรลระบวุ่า รัฐมนตรีต่างเห็นพ้องกนั
อย่างเป็นเอกฉนัท์เก่ียวกบัความจ าเป็นในการยืนหยดัเคียงข้างยเูครนตอ่ไป เงินช่วยเหลือทางทหารทัง้หมดของ EU อยู่ท่ี 2.5 พนัล้านยโูร 

 (+) สหรัฐอนุมัตขิายความช่วยเหลือทางทหารให้ไต้หวัน กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนเปิดเผยว่า กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอนมุติัการขาย
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางทหารให้แก่ไต้หวนัเป็นมลูค่าประมาณ 108 ล้านดอลลาร์ ส านกังานความร่วมมือด้านความมัน่คงทางกลาโหมของเพนตากอน
ระบุในแถลงการณ์ว่า "การเสนอขายความช่วยเหลือในครัง้นีจ้ะมีส่วนช่วยในการบ ารุงรักษายานพาหนะ อาวุธขนาดเล็ก ระบบอาวุธต่อสู้  และราย การ
สนบัสนนุด้านขนสง่ของไต้หวนั ซึง่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับมือกบัภยัคกุคามในปัจจบุนัและอนาคต" อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมของไต้หวนัระบุ
ในแถลงการณ์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะ "มีผลบงัคบัใช้" ภายในหนึ่งเดือน เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารท่ีเพิ่มขึน้ของคอ มมิวนิสต์จีน การ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์อย่างเหมาะสมมีความส าคญัพอ ๆ กบัอาวธุและอปุกรณ์ท่ีซือ้ใหม"่ ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ โฆษกของรัฐบาลจีนรายงาน ได้โดยอ้าง
กระทรวงกลาโหมของจีนวา่ ทางการจีนได้เรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการขายอาวธุครัง้ลา่สดุให้ไต้หวนัโดยทนัที 

 (+) สวิตเซอร์แลนด์น าเข้าทองค ารัสเซียเพียง 284 กก.ในเดือนมิ.ย.  ส านกังานศลุกากรสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่า สวิตเซอร์แลนด์น าเข้าทองค า 284 
กิโลกรัมจากรัสเซียในเดือนมิ.ย. ลดลงจาก 3,089 กิโลกรัมในเดือนพ.ค. สภาทองค าโลก (WGC) ระบวุ่า รัสเซียเป็นผู้ผลิตทองค ารายใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 ของ
โลก ขณะท่ีสวิตเซอร์แลนด์เป็นศนูย์กลางการสกดัทองค าแห่งส าคญัของโลก ขณะท่ีในสปัดาห์ท่ีแล้ว คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ได้เสนอให้มีการคว ่าบาตร
ครัง้ใหมก่บัรัสเซีย รวมถึงการห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซียด้วย นายโรบิน คอลเวนบาค ซีอีโอของอาร์กอร์ เฮเรียอสุ บริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านการสกดัทองค าจาก
สวิตเซอร์แลนด์กลา่ว "ในสวิตเซอร์แลนด์ก็ไมม่ีท่ีให้กบัทองค ารัสเซีย ซึง่รัสเซียใช้เพื่อเป็นเงินทนุสนบัสนนุการท าสงคราม" 

 (-) สหรัฐฯ-เยอรมนียืนหนึ่ง ประเทศที่เป็นมิตรกับคริปโตมากที่สุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022  บริษัทวิเคราะห์ คริปโต Coincub เผยว่า ทัง้เยอรมนี
และสหรัฐอเมริกา อยู่ในอนัดบัเดียวกนัในการจดัอนัดบัประเทศท่ีเป็นมิตรกบัคริปโตมากท่ีสดุประจ าไตรมาส 2 ปี 2022 จากท่ีเยอรมนีอนุญาตให้อตุสาหกรรม
ออมทรัพย์สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากการลงทนุคริปโตและได้รับประโยชน์จากนโยบายละเว้นภาษีในการลงทนุ Bitcoin และ ETH หากถือครองมานานกว่า
หนึ่งปี ด้านสหรัฐฯ เองได้รับค าสัง่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในเร่ืองของการรับประกนัการพฒันาสินทรัพย์ดิจิทลัอย่างมีความรับผิดชอบในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2022 โดยค าสัง่นีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อรับประกนัคุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองเสถียรภาพทางการเงิน ร่วมถึงกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายด้วย 

 

 
 

 

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    55** 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 

 
 

 

 


