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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งภายในกรอบ 1,719.65-1,736.22 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านได้ปิดเพิ่มขึน้ 8.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการท่ีดชันี PMI รวมภาคการผลติและ
ภาคบริการเบือ้งต้นของสหรัฐ ปรับตวัลงสูร่ะดบั 47.5 ในเดือนก.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 26 เดือน และสง่ผลให้ดชันีดอลลาร์ให้อ่อนคา่ลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาห์ สว่นในวนันี ้
ราคาทองค ามีปัจจยับวกจากการอ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ โดย ณ 16.41 ดชันีดอลลาร์อ่อนคา่ลงมา 0.44% สูร่ะดบัต ่าสดุของวนัท่ี 106.26 และเม่ือเทียบกับสกุลเงินเยน ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนคา่อยู่บริเวณกรอบลา่ง 136 เยน ประกอบกับ ตลาดหุ้นเอเชียปิดสว่นใหญ่ในแดนลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดยงักังวลแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตวั ขณะท่ีนกัลงทนุ
จบัตาการประชมุนโยบายการเงินของเฟด ในวนัท่ี 26-27 ก.ค.นี ้อย่างไรก็ตาม นายลอว์เรนซ์ ซมัเมอร์ส อดีตรัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้สนบัสนนุให้เฟด เดินหน้าใช้นโยบายคมุเข้มด้านการเงิน
ตอ่ไป เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี ประกอบกบั Ifo เผยดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเดือนก.ค.ของเยอรมนี ร่วงลงสู่ระดบัต ่าท่ีสดุในรอบกว่า 2 ปีท่ี 88.6 และต ่ากว่า
คาดไว้ท่ี 92.2 ประเด็นท่ีกลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยักดดนัตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้ แรงขายเพิ่มขึน้หลงัจากราคาฟืน้
ตวัขึน้ หากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบ้างสว่นหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้านโซน 1,738-1,757 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ส าหรับการเข้าซือ้ควรรอราคาอ่อนตวัลงและลงทนุระยะสัน้ 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
25-07-2022 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.40 1,731.95 5.55 0.32 

Spot Silver ($) 18.56 18.73 0.17 0.92 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,120 30,130 10 0.03 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,210 30,170 -40 -0.13 

Gold Online Futures (GOU22) 1,736.20 1,741.90 5.70 0.33 

Silver Futures (SVFU22)  19.03 18.97 -0.06 -0.32 

ดชันดีอลลาร ์ 106.59 106.30 -0.29 -0.27 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,707   1,691  1,676 

        1,738   1,757  1,786 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาเร่ิมฟืน้ตวัขึน้หลงัจากปรับตวัลงในวนัก่อนหน้า แต่หากระหว่างวนัหากราคาทองค า
ไม่ผ่านโซน 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสอ่อนตวัลงเพ่ือสร้างฐานราคา โดยหาก
ราคาไม่สามารถยืนเหนือบริเวณแนวต้านแรกโซน 1,738 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ การขยบั
ลงจะมีแนวรับระยะสัน้ในโซน 1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรก  แนวรับ
ถดัไปจะอยู่ที่ 1,691 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,738-
1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือต่อไปยังแนวต้านถัดไป แต่หากหลุด 
1,691 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ 
1,707-1,691 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดูแนวรับ
ถดัไป อย่างไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผ่าน 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เน้นท าก าไรระยะสัน้ โดยรอเปิดสถานะขาย โดยอาจใช้บริเวณ 1,738 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ให้ชะลอการขายซือ้ไปยงัโซนแนวต้านถดัไปบริเวณ 1,757 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากผ่าน 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาตัวลง
แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะขายท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,707-1,691 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 



 

 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน เหตุข้อมูลผลผลิตสหรัฐอ่อนแอกว่าท่ีคาด สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซือ้ขายบริเวณกรอบล่าง 136 เยนเป็นส่วนใหญ่ 

แตห่ลดุระดบัดงักล่าวในช่วงเวลาสัน้ ๆ เน่ืองจากเอสแอนด์พี โกลบอลเผยแพร่ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐอ่อนแอกวา่ท่ีคาดส าหรับเดือนก.ค.ในวนัศกุร์ท่ี 

22 ก.ค. ท าให้นักลงทุนแห่เข้าซือ้สกุลเงินเยน ซึง่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี ้นักลงทนุยงัเลือกซือ้เยนแทนดอลลาร์ เน่ืองจากการป รับตวัลงของ

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐท าให้เกิดการคาดการณ์วา่ ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้ของญ่ีปุ่ นและสหรัฐจะแคบลง ส านกัข่าวเกียวโด

รายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 136.16 -136.17 เยน เทียบกับ 136.02-136.12 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 137.58-

137.60 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของวนัศกุร์ท่ีผ่านมา  

 (+) กองทัพ 12 ประเทศเตรียมร่วมซ้อมรบประจ าปีกับอินโดฯ-สหรัฐบนเกาะสุมาตรา ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ทหารกว่า 4,000 นาย จาก 

12 ประเทศจะเข้าร่วมการซ้อมรบประจ าปีระหว่างอินโดนีเซียและสหรัฐในเดือนหน้า ท่ามกลางความตงึเครียดเร่ืองข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ การซ้ อมรบ 

"ซูเปอร์ การูดา ชิลด์" (Super Garuda Shield) จะจัดขึน้บนเกาะสุมาตราและกาลีมันตันตัง้แต่วันท่ี 1 -14 ส.ค. โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม อาท ิ

ออสเตรเลีย, ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต้ และองักฤษ โดยจะมีก าหนดการฝึกซ้อมภาคพืน้ดินและการฝึกยกพลขึน้บก พลเอกอันดีกา เปอร์กาซา แห่งกองทพับก

อินโดนีเซีย เปิดเผยต่อผู้ ส่ือข่าวเม่ือวานนี ้(24 ก.ค.) ว่า อินโดนีเซียจะส่งทหารเข้าร่วม 2,000 ราย และฝ่ังสหรัฐอีก 1,100 ราย "การฝึกครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือ

ยกระดบัขีดความสามารถในการรับมือกบัความท้าทายตา่ง ๆ ทางด้านพล.อ.มิลลีย์กล่าวว่าการฝึกในปีนีจ้ะ "มีความส าคญัอย่างมาก และยิ่งใหญ่ ท่ีสุด

เทา่ท่ีเราเคยจดัมา" 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชีย/ยุโรปร่วง จับตาประชุมเฟด -คาดการณ์จีดีพีสหรัฐ ตลาดหุ้นเอเชียปิดส่วนใหญ่ในแดนลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ 

นอกจากนี ้ตลาดยงักงัวลแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตวัและการคมุเข้มนโยบายทางการเงิน ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัท่ี 26-27 ก.ค.นี ้โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,250.39 จุด ลดลง 19.59 จุด หรือ -0.60%, ดชันีฮัง่เส็งปิดท่ี 20,562.94 จุด 

ลดลง 46.20 จดุ หรือ -0.22% และดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 27,699.25 จดุ ลดลง 215.41 จดุ หรือ -0.77% มีเพียงดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ 

(KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,403.69 จุด เพิ่มขึน้ 10.55 จุด หรือ +0.44% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปเปิดปรับตวัลง ขณะท่ีนักลงทุนประเมินผลประกอบการบริษั ท

ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 425.04 จุด ลดลง 0.67 จุด หรือ -0.16% 

ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 13,183.24 จุด ลดลง 70.44 จุด หรือ -0.53% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,198.83 จุด 

ลดลง 17.99 จดุ หรือ -0.29% 

 (-) อดีตขุนคลังสหรัฐหนุนเฟดเดนิหน้าคุมเข้มนโยบายการเงนิเพื่อสกัดเงนิเฟ้อ นายลอว์เรนซ์ ซมัเมอร์ส อดีตรัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้สนบัสนนุให้

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าใช้นโยบายคมุเข้มด้านการเงินต่อไป เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปี "เราต้อง การให้ธนาคาร

กลางของเราใช้มาตรการท่ีแข็งแกร่งในการควบคมุเงินเฟ้อ" นายซมัเมอร์สให้สมัภาษณ์ในรายการ "Fareed Zakaria GPS" ทางสถานีโทรทศัน์ซีเอ็นเอ็น

ในวนัอาทิตย์ (24 ก.ค.) อย่างไรก็ดี แม้ว่านายซมัเมอร์สมีความเช่ือมัน่ว่าเฟดจะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้ แต่เขาก็ยงักงัวลว่าการใช้ มาตรการของเฟด

อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย "มีความเป็นไปได้สูงมากท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เม่ือพิจารณาจากตวัเลขเงินเฟ้อสูงท่ี

เกิดขึน้ในเวลาเดียวกนักบัภาวะการจ้างงานท่ีชะลอตวัลง อย่างไรก็ดี เราคาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะใช้มาตรการมากขึน้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ซึง่ รวมถึงการปรับ

ขึน้ภาษี การยกเลิกจัดเก็บภาษีน าเข้า และการปรับปรุงนโยบายด้านพลังงาน" นายซัมเมอร์สกล่าว โดยปัจจุบันเขาเป็นศาสตราจารย์ประจ า

มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 

 (-) ความเช่ือม่ันทางธุรกิจ เยอรมนีเดือนก.ค.ร่วงต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปี สถาบนั Ifo เผยดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเดือนก.ค.ของเยอรมนี ร่วงลงสู่

ระดบั 88.6 น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ท่ีระดบั 92.2 และเป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดในรอบกวา่ 2 ปี โดยดชันีดงักล่าวร่วงลงมาจากด้วยสาเหตจุากราคาพลงังานท่ี

ปรับขึน้สูงอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการขาดแคลนก๊าซ ซึง่ส่งผลให้นกัลงทนุเกิดความกงัวลในวิกฤตพลังงานในฝ่ังยุโรป และอาจน าไปสู่ภาวะ เศรษฐกิจ

ถดถอยได้ 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS  
 

20.5% 21.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   96.8 98.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด์   -17 -11 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย.   663K 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -29.0 -27.4 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50% 1.75% 

 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   0.4% -1.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   253K 251K 

วนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 22 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


