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สรุป หลงัจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 2.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุหลงัดัชนีดอลลารท่ีอ่อนค่า หลังสกลุเงินยโูรแข็งค่าขึน้ สงูสดุในรอบ 2 สปัดาห์ หลงัเจ้าหน้าท่ี ECB 
ก าลังพิจารณาปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.50% รวมไปถึงสกุลเงินปอนด์ท่ีแข็งค่าขึน้ หลงัตวัเลขเศรษฐกิจออกมาดี สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ขณะท่ีในวันนีร้าคาทองค าระหว่างวันแกว่งตัว  
sideway ออกข้าง ในกรอบ 1,705.60-1,713.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค าได้มีการย่อลงมาทดสอบจดุต ่าสดุของวันท่ี 1,705.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัตลาดสินทรัพย์เส่ียงพากันปรับตวัขึน้ ทัง้
ตลาดหุ้นเอเชีย ตลาดหุ้นยโุรป และรวมไป Bitcoin ก็ได้ปรับตวัขึน้มาทะลุ 23,000 ดอลลาร์ด้วยเช่นกนั อยา่งไรก็ตามทองค าได้มีการื้น้ตวัขึน้มา หลงัดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ขององักฤษ มาตรวัด
เงินเื้อ ออกมาพุ่งขึน้ 9.4% ในเด้อนม.ิย. เพิ่มขึน้จากระดบั 9.1% ในเด้อนพ.ค. และมากท่ีสดุตัง้แต่เด้อนก.พ. 2525 ประเด็นดงักล่าวเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ BoE เร่งปรับขึน้ดอกเบีย้ในเด้อนส.ค. 
ทัง้นีน้ายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE เคยได้ส่งสญัญาณถึงความเป็นไปได้ท่ีจะปรับขึน้ดอกเบีย้ถึง 0.50% เป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่ ปี 2540 สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลให้สกลุเงินปอนด์แข็งค่าขึน้ 
กดดนัสกลุเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง และกลบัมาเป็นปัจจยับวกต่อราคาทองค า ส าหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านม้อสองของสหรัฐ ทัง้นีแ้นะน าให้เน้นลงทนุระยะสัน้จากการแกว่งตวัใน
กรอบ  โดยหากราคาทองค าสามารถย้นเหน้อบริเวณ 1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อยา่งแข็งแกร่ง สามารถเข้าซ้อ้เพ่้อรอขายท าก าไรหากไมผ่่านบริเวณแนวต้าน 1,724-1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

20-07-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,710.60 1,713.01 2.41 0.14 

Spot Silver ($) 18.73 18.89 0.16 0.85 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,850 29,890 40 0.13 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,820 29,910 90 0.30 

Gold Online Futures (GOU22) 1,726.50 1,724.80 -1.70 -0.10 

Silver Futures (SVFU22)  19.07 19.07 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 106.68 106.53 -0.16 -0.15 

 

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 าเคล้่อนไหวในกรอบ ขณะที่แนวรับระยะสัน้อยู่ที่ 1,700-1,697 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ (1,697 ระดบัต ่าสดุของสปัดาห์ที่ผ่านมา) หากย้นได้ ราคาพยายามขึน้ไป
ทดสอบแนวต้านในโซน 1,724-1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,746 ระดับสูงสุดของ
สปัดาห์ที่ผ่านมา) แตห่ากย้นเหน้อแนวรับแรกไมไ่ด้ ราคามีโอกาสปรับตวัลงทดสอบ
แนวรับถดัไป 1,680-1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (1,676 ระดบัต ่าสดุของปี 2021) 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซ้อ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,724-1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถ้อต่อไปยังแนวต้านถัดไป แต่
หากหลดุ 1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซ้อ้เพ่้อลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถ้อต่อเพ่้อรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าให้หาจงัหวะการเปิดสถานะซ้อ้ท าก าไรรยะสัน้ หากราคาออ่นตวั
ลงมาในโซน 1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 
1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่งทองค าออกขายท าก าไรบางส่วน
หากราคาทองค าไมผ่่านแนวต้านที่ 1,724-1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) เงนิเฟ้ออังกฤษเดือนมิ.ย.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี กดดัน BoE เร่งขึน้ดอกเบีย้ เงินเื้อองักฤษแตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปีในเด้อนมิ.ย. ท าให้วิกฤต

ค่าครองชีพทวีความรุนแรงและเพิ่มแรงกดดนัต่อธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ในการเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในเชิงรุกในเด้อนส.ค. ส านกังานสถิติ

แห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยในวนันี ้(20 ก.ค.) วา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ขององักฤษ พุง่ขึน้ 9.4% ในเด้อนมิ.ย. เม้่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึง่เป็นการปรับ

ขึน้มากท่ีสุดนบัตัง้แต่เด้อนก.พ. 2525 และเพิ่มขึน้จากระดบั 9.1% ในเด้อนพ.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึน้ 9.3% ของราคาเช้อ้เพลิงรถยนต์ในเด้อน

ดงักล่าว ขณะนี ้ราคาสินค้าปรับตวัขึน้แซงหน้าค่าจ้างอย่างมาก โดยภาคครัวเร้อนมีแนวโน้มเผชิญความยากล าบากมากย่ิงขึน้ เน่้องจากการคาดการณ์ว่าเงิน

เื้อจะพุ่งทะลรุะดบั 11% ในเด้อนต.ค. เม้่อมีการปรับขึน้ราคาพลงังานอีกครัง้ ซึ่งหากการขึน้ค่าจ้างและต้นทุนวตัถุดิบท่ีเพิ่มสงูขึน้ก ดดนัให้บริษัทต่าง ๆ ขึน้

ราคาสินค้าอย่างต่อเน่้อง นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้วา่การ BoE ส่งสญัญาณในค้นท่ีผ่านมาเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเด้อน

ส.ค. ซึง่เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต ่BoE ได้รับอิสระในการด าเนินนโยบายการเงินเม้่อปี 2540 เพ้่อน าเงินเื้อกลบัค้นสูเ่ป้าหมาย 2%  

 (-) แบงก์ชาติญ่ีปุ่ นเปิดฉากประชุมวันแรก คาดคงดอกเบีย้ต ่าแม้เสี่ยงท าเงนิเยนทรุด  ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เร่ิมประชมุนโยบายการเงินวนัแรกใน

วนันี ้โดยคาดว่าคณะกรรมการ BOJ จะประเมินแนวโน้มเงินเื้อท่ีปรับตัวสูงขึน้เน่้องจากการท าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และคาดว่า BOJ จะ

ตดัสินใจคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบัต ่าเป็นพิเศษ (Ultralow Policy Rate) หลงัเสร็จสิน้การประชมุในวนัพรุ่งนี ้โดยคาดวา่การตดัสินใจดงักลา่วจะย่ิงท า

ให้เงินเยนอ่อนค่าลงอีก ส านักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในของ BOJ ว่า คณะกรรมการ BOJ อาจจะปรับเพิ่มคาดการณ์ดชันีราคาผู้บริโภค 

(CPI) ส าหรับปีงบประมาณซึ่งจะสิน้สดุในเด้อนมี.ค. 2566 สู่ระดบัสงูกว่าเป้าหมายของ BOJ ซึ่งก าหนดไว้ท่ี 2% และคาดว่า BOJ จะปรับลดคาดการณ์การ

ขยายตวัของเศรษฐกิจ เม้่อมีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจครัง้ใหม่ในวนัพรุ่งนี ้แหล่งข่าวคาดว่า BOJ จะมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ีระดบั -

0.1% และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ท่ีประมาณ 0% เพ้่อสนบัสนุนการื้น้ตวัของเศรษฐกิจ หลงัได้รับผลกระทบอย่างหนัก

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ จับตาประชุม ECB พรุ่งนี ้ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก โดยได้แรงหนนุจากตลาดหุ้นสหรัฐซึง่ปิดบวกมากท่ีสดุในรอบ

กวา่ 3 สปัดาห์ เน่้องจากบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยผลประกอบการท่ีแขง็แกร่ง บรรยากาศการซ้อ้ขายในภมูิภาคได้แรงหนนุจากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของ

บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มธุรกิจขดุเจาะน า้มนัและกลุม่ธนาคาร ซึ่งช่วยให้นกัลงทุนมีมมุมองบวกตอ่ภาคธนาคาร นกัลงทนุยงัจบัตา

การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวนัพรุ่งนี ้(21 ก.ค.) เพ้่อหาร้อว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% หร้อ 0.50% โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้

คอมโพสิตปิดบวก 25.29 จุด หร้อ +0.77% , ตลาดหุ้ นฮ่องกง ฮั่งเส็งปิดบวก 229.16 จุด หร้อ +1.11% , ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดพุ่ง 718.58 จุด หร้อ 

+2.67% และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดชันีคอมโพสิต (KOSPI) ปิดบวก 15.88 จดุ หร้อ +0.67% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก หลังนักลงทุนคลายวิตกเร่ืองอุปทานพลังงาน หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยปรับตวัขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบเก้อบ 6 สปัดาห์ 

เน่้องจากนกัลงทนุคลายความวิตกเร่้องอปุทานพลงังาน หลงัมีรายงานว่า รัสเซียจะกลบัมาจดัส่งก๊าซอีกครัง้ตามก าหนดการ พร้อมกนันีน้กัลงทุนยงัจบัตาการ

แถลงต่อรัฐสภาของนายกรัฐมนตรีมาริโอ ดรากีแห่งอิตาลี ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเม้อง ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 423.57 จุด 

เพิ่มขึน้ 0.16 จดุ หร้อ +0.04% โดยปรับขึน้ติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 4 หลงัแหลง่ขา่วเปิดเผยในวนัองัคาร (19 ก.ค.) วา่ รัสเซียจะกลบัมาจดัส่งก๊าซผา่นท่อนอร์ด สต

รีม 1 ไปยงัยุโรปตามก าหนดการเดิมในสปัดาห์นี ้หลงัเสร็จสิน้การซ่อมบ ารุง ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,356.67 จุด เพิ่มขึน้ 48.26 จุด 

หร้อ +0.36% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,229.79 จดุ เพิ่มขึน้ 28.57 จดุ หร้อ +0.46% 

 (+/-) EU จ่อคุมเข้มการใช้พลังงาน หลังปูตนิส่งสัญญาณลดส่งออกก๊าซ ประเทศตา่ง ๆ ในยโุรปอาจจ าเป็นต้องควบคมุการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างเร่งดว่น

ภายใต้แผนรับม้ออปุทานท่ีลดน้อยลงจากรัสเซีย โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอวิธีการ เพ้่อให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ใช้เตรียมตวัส าหรับ

ฤดหูนาว ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีความต้องการพลงังานเพิ่มขึน้อย่างมาก ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรายหนึ่งของ EU ได้ให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ซีเอน็บีซีว่า หนึ่งในวิธีการ

แก้ปัญหาวิกฤตอปุทานก๊าซท่ีตกเป็นประเดน็โต้แย้งมากท่ีสดุค้อการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซ เจ้าหน้าท่ีรายดงักลา่วระบดุ้วยว่า แผนควบคมุการใช้ก๊าซส่อ

เค้ายากท่ีจะหาข้อสรุป เพราะสมาชิก EU แต่ละประเทศนัน้มีความจ าเป็นในการใช้พลงังานแตกตา่งกนั โดยเยอรมนีมีความยากล าบากมากกวา่ในการลดการ

ใช้ก๊าซ 5% เม้่อเทียบกบัสเปน เน่้องจากเยอรมนีเป็นหนึ่งในผู้น าเข้าพลงังานรัสเซียรายใหญ่ท่ีสดุ 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโืเควสท์, 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 การอนญุาตก่อสร้างเด้อนมิ.ย.   1.69M** 1.70M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเด้อนมิ.ย.   1.56M** 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เด้อนมิ.ย.   0.6%** 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เด้อนมิ.ย.   9.4%** 9.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านม้อสองเด้อนมิ.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 ารวจแนวโน้มธุรกิจเด้อนมิ.ย.เืดืิลาเดลเืีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

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

วนัศกุร์ท่ี 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการผลิตเบ้อ้งต้น   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการบริการเบ้อ้งต้น   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการผลิตเบ้อ้งต้น   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการบริการเบ้อ้งต้น   52.0 53.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการผลิตเบ้อ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการบริการเบ้อ้งต้น   53.6 54.3 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการบริการเบ้อ้งต้น   51.6 52.7 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้อ้ (PMI) ภาคการผลิตเบ้อ้งต้น   52.6 52.7 

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

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

 
 

 

 


