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สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ออกข้างอยูภ่ายในกรอบ 1,716.45-1,728.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตวัลดลง 7.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงขาย
ลดสถานะการถือครองทองค าก่อนท่ีเฟดจะประชมุนโยบายการเงินเสร็จสิน้ลงในช่วงกลางสัปดาห์นี ้ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีฟืน้ตวัจากระดับต ่าสดุในรอบเกือบ 2 
เดือน ส่วนในวนันีม้ีปัจจัยบวกช่วยหนนุราคาทองค าจาก ประธานาธิบดีไต้หวันขึน้ไปบนเรือรบในวนันี ้(26 ก.ค.) พร้อมทัง้ชมการซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศประจ าปีครัง้ใหญ่ท่ีสุด เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรบ หลังจากต้องเผชิญกับแรงกดดนัทางทหารจากจีนท่ีเพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตามนางคาดรี ซิมสัน หัวหน้าฝ่ายนโยบายพลังงานของสหภาพยโุรป (EU) เปิดเผยว่า การท่ีก๊าซพรอม 
(Gazprom) ยกัษ์ใหญ่ด้านพลงังานของรัสเซียประกาศว่าจะปรับลดการส่งก๊าซไปยงัยโุรปเพิ่มอีกในสัปดาห์นีน้ัน้  เป็นผลมาจากแรงจงูใจทางการเมือง แม้ทางก๊าซพรอมระบุว่า การปรับลดปริมาณ
การส่งก๊าซ เป็นผลจากความจ าเป็นท่ีจะต้องหยดุการท างานของระบบกงัหนัก๊าซชัว่คราว ประเด็นท่ีกล่าวมานีส้่งผลให้เงินยโูรอ่อนค่าลงมา ท าให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้ และกลบัมาเป็นปัจจยัลบต่อ
ราคาทองค า ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ จะเปิดเผยดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS,ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.โดย CB,ดชันีภาคการผลิตเดือน
ก.ค. จากเฟดริชมอนด์และยอดขายบ้านใหมเ่ดือนม.ิย.ทัง้นีร้าคาอยูใ่นชว่งการพกัฐาน โดยเน้นการท าก าไรระยะสัน้ หากราคาไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนวต้านบริเวณ 1,738-1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ ท าให้ราคายงัคงมีโอกาสขยบัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,714-1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
26-07-2022 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,718.70 1,718.31 -0.39 -0.02 

Spot Silver ($) 18.40 18.48 0.08 0.43 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,130 30,030 -100 -0.33 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,250 30,040 -210 -0.69 

Gold Online Futures (GOU22) 1,742.10 1,731.70 -10.40 -0.60 

Silver Futures (SVFU22)  18.97 18.71 -0.26 -1.37 

ดชันดีอลลาร ์ 106.48 107.09 0.61 0.57 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
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นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาขยบัขึน้หลงัจากทิง้ตวัลงในช่วงก่อนหน้า แต่เม่ือราคาฟื้นตวัขึน้ ก็มีแรงขายท า
ก าไรสลับออกมา ซึ่งหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,736-1,738 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ มีผลให้ราคาอาจปรับตัวลงเพื่อสะสมแรงซือ้บริเวณแนวรับ 1,714-
1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ราคามีโอกาสเกิดแรงซือ้ดันราคาให้ปรับตัวขึน้
ชว่งสัน้ทดสอบแนวต้านบริเวณโซน 1,738-1,757 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,738-1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือต่อไปยงัแนวต้านถัดไป แต่
หากหลดุ 1,691 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,714-1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,757 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
Open New แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้บริเวณ 1,738-1,757 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ (จุดตดัขาดทุน 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เข้าซือ้คืนเพ่ือท าก าไรเม่ือราคา
ออ่นลงหรือไม่หลดุบริเวณแนวรับ 1,714-1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากราคาหลดุ
แนวรับแรกให้รอดบูริเวณแนวรับถดัไปที่ 1,691-1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ปธน.ไต้หวันร่วมชมการซ้อมรบประจ าปีครัง้ใหญ่สุด  เตรียมพร้อมรับมือจีน นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวนัขึน้ไปบนเรือรบในวนันี ้(26 

ก.ค.) ซึง่นบัเป็นครัง้ท่ี 2 ในรอบ 6 ปีนับตัง้แต่ท่ีเธอเข้ามาด ารงต าแหน่ง โดยเธอได้ยกย่องความมุ่งมั่นของกองทพัในการปกป้องดินแดนนี ้พร้อมทัง้ชม

การซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศประจ าปีครัง้ใหญ่ท่ีสดุ การซ้อมรบทางทหารซึง่จ าลองการขบัไล่กองก าลงัที่เข้ามาบุกรุกนัน้ เกิดขึน้พร้อมกบัการซ้อม

รบทางอากาศทัว่เกาะ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรบ หลงัจากต้องเผชิญกบัแรงกดดนัทางทหารจากจีนท่ีเพิ่มขึน้ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ความ

แน่วแน่ท่ีเพิ่มมากขึน้ของจีนท่ีมีต่อไต้หวนัท่ีอ้างว่าเป็นดินแดนของตนเอง ประกอบกบัการท่ีรัสเซียรุกรานยูเครนนัน้ ท าให้เกิดการพูดคยุหารือกนัอีกครัง้

ถึงแนวทางการส่งเสริมการป้องกนั และกระตุ้นให้ทางการเร่งเตรียมการในกรณีท่ีจีนบุกโจมตี ทัง้นี ้จีนถือว่าไต้หวนัเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของตน 

และไม่ปฏิเสธท่ีจะใช้ก าลงัเพ่ือควบคมุเกาะไต้หวนั ในขณะท่ีไต้หวนัปฏิเสธข้ออ้างด้านอธิปไตยของจีน และให้ค ามัน่ว่า ไต้หวนัจะปกป้อง เสรีภาพและ

ประชาธิปไตยของตนเอง 

 (+) ยอดผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลออสซ่ีพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียเปิดเผยวา่ จ านวนผู้ ป่วยโควิด-19 ท่ีเข้ารับ

การรักษาตวัในโรงพยาบาลท าสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์นบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาด โดยอยู่ท่ี 5,433 ราย ณ วนัจนัทร์ (25 ก.ค.) เพิ่ มขึน้จาก 5,001 

รายในสัปดาห์ก่อนหน้า ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า จ านวนผู้ ป่วยในโรงพยาบาลขณะนีท้ าลายสถิติสูงสุดท่ีเคยท าไว้ในเดือนม.ค. ท่ีระดบั 5,390 ราย  

นอกจากนี ้คาดวา่ยอดผู้ ป่วยโควดิในออสเตรเลียจะพุ่งแตะระดบัสงูสดุในอีกไม่ก่ีสปัดาห์ข้างหน้า ซึง่เพิ่มแรงกดดนัตอ่ระบบสาธารณสขุของประเทศ 

 (+) ท่ีปรึกษาเซเลนสกีจวกกลุ่มแบงก์ใหญ่ควรถูกฟ้องข้อหา "ก่ออาชญากรรมสงคราม" ผู้ช่วยระดบัสูงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี 

ผู้น ายูเครน กล่าวว่า บรรดาธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐและยุโรปสมควรถูกด าเนินคดีในข้อหา "ก่ออาชญากรรมสงคราม" โทษฐานจัดหาเงินทุนเพ่ือ

การค้าน า้มนักบัรัฐบาลรัสเซีย นายโอเลก อสัเตนโก ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจของปธน.เซเลนสกีกล่าววา่ รัฐบาลยูเครนเช่ือวา่ธนาคารต่าง ๆ เช่น เจพีมอร์

แกน, เอชเอสบีซี (HSBC) และซติี ้ก าลงัช่วยสนบัสนนุการท าสงครามของรัสเซียในยูเครนผ่านการจดัหาเงินทนุให้บริษัทต่าง ๆ ท่ีซือ้ขายน า้มนักบัรัสเซีย 

"ทุกคนท่ีให้เงินทุนสนับสนุนอาชญากรสงครามเหล่านี ้ซึ่งก าลังท าเร่ืองเลวร้ายต่าง ๆ ในยูเครน ต่างก็ได้ช่ือว่าก าลังก่ออาชญากรรมสงค รามด้วยใน

ความคิดของเรา" นายอัสเตนโกเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซี นายอัสเตนโกตอบค าถามว่าธนาคารท่ีกล่าวมาคว รถูกด าเนินคดีในข้อหาก่อ

อาชญากรรมสงครามอย่างแน่นอน  ปธน.เซเลนสกีเช่ือวา่ธนาคารเหล่านีค้วรมีส่วนรับผิดชอบตอ่ความขดัแย้งท่ียืดเยือ้และสงครามในยเูครน 

 (-) ผอ.พลังงาน EU ชีรั้สเซียลดส่งก๊าซเพราะเหตุจูงใจทางการเมือง นางคาดรี ซมิสนั หวัหน้าฝ่ายนโยบายพลงังานของสหภาพยโุรป (EU) เปิดเผย

ว่า การท่ีก๊าซพรอม (Gazprom) ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียประกาศว่าจะปรับลดการส่งก๊าซไปยังยุโรปเพิ่มอีกในสัปดาห์นีน้ัน้ เป็นผลมาจาก

แรงจูงใจทางการเมือง แม้ทางก๊าซพรอมระบุว่า การปรับลดปริมาณการส่งก๊าซ เป็นผลจากความจ าเป็นท่ีจะ ต้องหยุดการท างานของระบบกังหนัก๊าซ

ชัว่คราว ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นางซิมสันได้กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีพลงังานท่ีกรุงบรัสเซลส์ในวนันี ้(26 ก.ค.) ว่า "เรารู้ ว่าไม่มีเหตผุลทาง

เทคนิคให้ท าเช่นนัน้ น่ีเป็นแรงจูงใจทางการเมือง และเราต้องพร้อมรับเร่ืองนัน้ ด้วยเหตผุลนีเ้อง ท าให้นโยบายลดการใช้ก๊าซของเราเป็นกลยุทธ์ท่ีชาญ

ฉลาด" นางซมิสนัคาดวา่ รัฐมนตรีพลงังานของประเทศตา่ง ๆ จะบรรลขุ้อตกลงตามเกณฑ์ฉกุเฉินของ EU ท่ีก าหนดให้ประเทศตา่ง ๆ ลดการใช้ก๊าซลง 

 (-) ผลวิจัยชีค้วามวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อในอังกฤษพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี บริษัทวิจยัอิปซอส (Ipsos) เปิดเผยวา่ ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเงิน

เฟ้อพุ่งแตะระดบัสูงสุดนับตัง้แต่ทศวรรษ 1980 ซึง่ตอกย า้ถึงผลกระทบท่ีวิกฤตการณ์ค่าครองชีพมีต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล รายงานระบุว่ า 45  

ของผู้ ใหญ่ชาวองักฤษมองวา่ เงินเฟ้อเป็นหนึง่ในปัญหาส าคญัท่ีสุดท่ีประเทศก าลงัเผชิญ ซึง่อยู่ท่ีระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่มีการเร่ิมจดัท าผลส ารวจดงักล่าว

ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตวัขึน้ 9.4  และธนาคารกลางองักฤษ (BoE) คาดการณ์ว่าเงิน

เฟ้อจะพุ่งทะลุ 11  ในช่วงตอ่ไปของปีนี ้ซึง่สูงกวา่เป้าหมายเงินเฟ้อท่ีระดบั 2  ของ BoE อย่างมาก ท าให้ต้องเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้หลายครัง้ โดย 

BoE มีแนวโน้มเร่งอตัราการคมุเข้มนโยบายทางการเงินในเดือนหน้า "ความวติกกงัวลเร่ืองเงินเฟ้อของสาธารณชนเพิ่มสงูขึน้แบบตอ่เน่ือง โดยสอดคล้อง

กบัการปรับตวัของอตัราเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการ" นายไมค์ เคลเมนซ์ ท่ีปรึกษาอาวโุสของอิปซอสระบุ "ขณะนีป้ระชาชนเกือบคร่ึงหนึ่งมองว่า ราคา

สินค้าท่ีปรับตวัสงูขึน้เป็นหนึง่ในปัญหาใหญ่ท่ีสดุส าหรับองักฤษ" 

 

 

 

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 

 
 

 

 


