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สรุป หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าได้กลบัมาปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ถึง 22.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการท่ี ECB มีมติปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปีท่ีระดบั 0.50% “มากกว่า” ท่ีตลาด
ส่วนใหญ่คาดการณ์เอาไว้ สถานการณ์ดงักล่าวหนุนเงินยโูรให้แข็งค่าแตะระดบัสงูสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,712.60-1,725.49 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ โดยมีปัจจัยหนุนจาก Bond Yield สหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ีระดบั 2.8105% ณ เวลาไทย 16.30 น. โดยเป็นการร่วงลงรายวนัท่ีเร็วและเลวร้ายท่ีสุด เช่นเดียวกับเมื่อ
เดือนมี.ค.20 อยา่งไรก็ตามหน่วยข่าวกรองลับอังกฤษ (MI6) เผยการท าสงครามของรัสเซียในยเูครนก าลงัสะดุดลง จากกองทัพรัสเซียอ่อนก าลงัลง รวมถึงรัสเซียและยเูครนจะลงนามในข้อตกลง
กลับมาเปิดท่าเรือส่งออกธัญพืชในภูมิภาคทะเลด าอีกครัง้ ซึ่งจะช่วยคล่ีคลายวิกฤตราคาอาหารทั่วโลกได้ ประกอบกับเศรษฐกิจฝ่ังยโุรปยงัไม่มีทีท่าว่าจะดีขึน้ หลังการเปิดเผยตัวเลขฝ่ังเยอรมนี
ปรากฏว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขัน้ต้น เดือนก.ค.ลดลงมาอยู่ท่ี 48.0 เป็นระดับต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปี ซึ่งการร่วงลงของดชันีดงักล่าวอาจส่งผลให้ยโูรอ่อนค่า 
หนนุดอลลาร์แข็งค่า และกลบัมากดดนัทองค า ส าหรับคืนนีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการขัน้ต้นเดือนก.ค. ทัง้นีร้าคามีลุ้นทดสอบแนว
ต้าน 1,724-1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไมส่ามารถผ่านได้ให้แบง่ขายท าก าไร แต่ถ้าผ่านได้ให้ชะลอการขายไปยงัแนวตานถดัไป ทัง้นีห้ากไมผ่่านประเมนิแนวรับท่ี 1,704-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

22-07-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,718.30 1,724.57 6.27 0.36 

Spot Silver ($) 18.83 18.82 -0.01 -0.05 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,650 30,130 480 1.62 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,700 30,100 400 1.35 

Gold Online Futures (GOU22) 1,698.70 1,736.00 37.30 2.20 

Silver Futures (SVFU22)  18.56 19.03 0.47 2.53 

ดชันดีอลลาร ์ 106.61 107.10 0.50 0.47 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,697   1,676  1,652 

        1,732   1,751  1,773 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,704-1,697 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึง่หากยืนได้จะ
มีโอกาสดีดตัวขึน้อีกครัง้ โดยราคาจะขยับขึน้ทดสอบแนวต้านโซน 1,732-1,751 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท าก าไรสลับออกมาเน่ืองจากเม่ือ
ราคาปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ ความผนัผวนของราคาและการแกวง่ตวัเพิ่มตามไปด้วย 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,724-1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือต่อไปยงัแนวต้านถัดไป แต่
หากหลดุ 1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,704-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เปิดสถานะขาย หากราคาปรับตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,724-
1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ให้ชะลอการขายไปที่โซนแนวต้านส าคัญ
บริเวณ 1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากผ่านได้) เม่ือราคาออ่นตวัลงให้แบ่ง
ปิดสถานะขายท าก าไรบางสว่นหากราคาสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,704-1,697 
ตอ่ออนซ์ หากราคาหลดุได้สามารถถือสถานะขายตอ่ 
 



 

 

 (+) Bond Yield 10 ปี สหรัฐ ร่วงสู่จุดต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ณ เวลาประมาณ 16.30 ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลของสหรัฐ อาย ุ10 

ปี ร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาห์ ท่ีระดบั 2.8105% โดยเป็นการร่วงลงภายใน 1 วนั ท่ีรวดเร็วและเลวร้ายท่ีสดุ เช่นเดียวกบัเมื่อตอนเดือน

มีนาคม 2020 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลของสหรัฐ อาย ุ30 ปี ก็ได้ร่วงลงมาด้วยเช่นเดียวกนั สูร่ะดบั 3.0113%  

 (+) โปแลนด์จ่อซือ้เคร่ืองบินขับไล่-รถถังจากเกาหลีใต้ เสริมเขีย้วเล็บกองทัพ นายมาริอสุ บลาสแซก รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโปแลนด์เปิดเผยใน

วนันี ้(22 ก.ค.) วา่โปแลนด์เตรียมซือ้เคร่ืองบินขบัไล่รุ่น FA-50 จ านวน 48 ล า, รถถงัรุ่น K2 Black Panther จ านวน 180 คนั และปืนครกจากเกาหลีใต้ ขณะท่ี

โปแลนด์เร่งเสริมก าลงักองทพั อนัเน่ืองมาจากการท าสงครามในยูเครน ทัง้นีโ้ปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกนาโตนัน้ ได้ให้ค ามัน่สญัญาวา่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการ

ป้องกนัประเทศเป็น 3% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และเสริมก าลงักองทพัเป็นสองเท่าเพื่อป้องกนัการโจมตีใด ๆ 

 (+) ยอดค้าปลีกในอังกฤษลดน้อยกว่าคาดในมิ.ย. รับอานิสงส์ยอดขายอาหารพุ่ง ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยข้อมลูในวนันีบ้่งชีว้่า 

ยอดค้าปลีกขององักฤษปรับตวัลงน้อยกว่าคาดในเดือนมิ.ย. เน่ืองจากยอดขายอาหารในช่วงวนัหยุดธนาคารท่ีเพิ่มขึน้ได้ช่วยลดผลกระทบจากค่า ครองชีพท่ี

เพิ่มขึน้ในวงกว้าง ทัง้นี ้ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.ทัง้ทางออฟไลน์และออนไลน์ ปรับตัวลง 0.1% หลังจากท่ีปรับตวัลง 0.8% ในเดือนพ.ค. และดีกว่า ท่ีนัก

เศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้วา่ ยอดค้าปลีกอาจลดลง 0.2%  

 (-) รัสเซีย-ยูเครนเตรียมลงนามข้อตกลงเปิดเส้นทางส่งออกธัญพืชวันนี  ้ทางการตรุกีเปิดเผยวา่ รัสเซียและยเูครนจะลงนามในข้อตกลงร่วมกนัในวนันี ้

(22 ก.ค.) เพื่อกลบัมาเปิดท่าเรือส่งออกธัญพืชในภูมิภาคทะเลด าอีกครัง้ โดยประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกนั ผู้น าตรุกี และนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส 

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) จะเข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการลงนามครัง้นีด้้วย โดยข้อตกลงดงักลา่วจะช่วยฟืน้ฟูการค้าธญัพืชจากยเูครนและรัสเซีย

ซึง่ตา่งก็เป็นผู้สง่ออกข้าวสาลี ข้าวโพด และน า้มนัพืชรายใหญ่ของโลก อีกทัง้ยงัช่วยคลี่คลายปัญหาห่วงโซอ่ปุทานทั่วโลก และวิกฤตการณ์ราคาอาหาร  

 (-) สายลับอังกฤษชีก้องทพัรัสเซียส่อเค้าหมดก าลัง อาจหยุดรุกรานยูเครนช่ัวคราว นายริชาร์ด มวัร์ ผู้บญัชาการหน่วยขา่วกรองลบัขององักฤษ (MI6) 

เปิดเผยเมื่อวานนี ้(21 ก.ค.) ว่า "จากการประเมินของเรา คาดวา่รัสเซียเร่ิมเผชิญความยากล าบากในการหาก าลงัคน และอาวธุยุทโธปกรณ์ในอีกไมก่ี่สปัดาห์

ข้างหน้า ท าให้พวกเขาจะต้องยุติการโจมตีในทางใดทางหนึ่ง และนัน่จะท าให้ทหารยเูครนมีโอกาสโต้กลบั" พร้อมทัง้ระบวุ่า หน่วยข่าวกรองของรัสเซียประเมิน

ยเูครนต ่าเกินไปส าหรับความเป็นชาตินิยมและความสามารถในการป้องกนัมาตภุมูิ  

 (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการขัน้ต้นเยอรมนีเดือนก.ค.ต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปี เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยในวนันี ้(21 ก.ค.) วา่ ดชันีผู้จดัการฝ่าย

จดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ต้นของเยอรมนี อยู่ท่ี 49.2 ในเดือนก.ค. ลดลงจากระดบั 52.4 ในเดือนมิ.ย. ส าหรับดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้ต้น อยู่ท่ีระดบั 49.2 

ในเดือนก.ค. ลดลงจากระดบั 52.0 ในเดือนมิ.ย. ส่วนดชันี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขัน้ต้นของเยอรมนี ลดลงมาอยู่ท่ี  48.0 ในเดือนก.ค. จากระดบั 

51.3 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบกวา่ 2 ปี  

 (-) ฝร่ังเศสเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนก.ค.หดตัวแตะ 49.6 ดชันีผู้จดัการฝ่ายซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนก.ค.ของฝรั่งเศส ลดลงสู่

ระดบั 49.6 จุด โดยลดลงสู่ระดบัต ่ากว่า 50 เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนพ.ย. 2563 ส่วนดชันีย่อยได้รับคาดการณ์ว่าจะปรับสู่ ระดบั 50.8 ทัง้นี ้ดชันีท่ีต ่ากว่า

ระดบั 50 บ่งชีว้า่ กิจกรรมภาคธุรกิจของฝรั่งเศสอยู่ในภาวะหดตวั ดชันีย่อยส าหรับภาคบริการท่ีส าคญัของฝรั่งเศส ลดลงสู่ระดบั 52.1 จุ ดในเดือนก.ค. จาก 

53.9 ในเดือนมิ.ย. และต ่ากวา่การคาดการณ์ท่ีระดบั 52.7 ซึง่เป็นการปรับตวัลดลงติดต่อกนัเดือนท่ี 3 

 (-) ดัชนี PMI ภาคการผลติขัน้ต้นยูโรโซนลดลงแตะ 49.6 ในก.ค. ต ่ากว่าคาด ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นลดลงสู่ระดบั 49.6 จุด

ในเดือนก.ค. จากระดบั 52.1 จุดในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 25 เดือน และต ่ากวา่การคาดการณ์ท่ีระดบั 51.0 ขณะท่ีดชันี PMI ภาคบริการขัน้ต้น

ของยโูรโซน ปรับตวัลงอย่างหนกัสู่ระดบั 50.6 จุดในเดือนก.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 15 เดือน จากระดบั 53.0 จุดในเดือนมิ.ย. และต ่ากวา่การคาดการณ์

ท่ีระดบั 52.0 ด้านดชันี PMI รวมขัน้ต้นลดลงสูร่ะดบั 49.4 จดุในเดือนก.ค. จากระดบั 52.0 จดุในเดือนมิ.ย. และต ่ากวา่การคาดการณ์ท่ีระดบั 51.0 จดุ 

 (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลติ-บริการอังกฤษเดือนก.ค.ร่วงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 17 เดือน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคผลิตและภาคบริการ

ขัน้ต้นขององักฤษ ปรับตวัลงแตะระดบัต ่าท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ. 2564 ท่ี 52.8 ในเดือนก.ค. ลดลงจากระดบั 53.7 ในเดือนมิ .ย. รายงานระบุว่า ก าลงัการ

ผลิตหดตวัลงเป็นครัง้แรกตัง้แต่เดือนพ.ค. 2563 ส าหรับดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้ต้นลดลงแตะ 52.2 ในเดือนก.ค. จากระดบั 52.8 ในเดือนมิ.ย. ส่วนดชันี 

PMI ภาคบริการขัน้ต้นลดลงแตะ 53.3 ในเดือนก.ค. จาก 54.3    

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ CNBC   

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   1.56M** 1.55M 

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

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

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   -0.4M** 3.3M 

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

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.50%** 0.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -12.3** -3.3 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   251K** 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.8%** -0.4% 

วนัศกุร์ท่ี 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   49.2** 52.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   49.2** 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   49.6** 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   50.6** 53.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.2** 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.3** 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 

 
 

 

 


