
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,745 1,728 1,711 

1,784 1,800 1,817 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 10.54 ดอลลารต์่อ ทัง้นี ้ ราคาทองค าปรบัตวัขึน้ตัง้แต่ช่วงเชา้ในตลาดเอเชีย  ท่ามกลางการคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐัจะ “ชะลอ” 
การขึน้อัตราดอกเบีย้  หลังการเปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้แรก GDP ประจ าไตรมาส 2 ของสหรฐัที่ “หดตัว” เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน  สถานการณ์ดังกล่าวหนุนใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้
ทดสอบระดบัสงูสดุในรอบกว่า 3 สปัดาหบ์ริเวณ 1,767.83 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าพกัตวัลงในช่วงตลาดสหรฐั  หลงัสหรฐัเผยดชันี PCE พืน้ฐาน และเป็นมาตรวัดอตัราเงิน
เฟ้อที่เฟดใหค้วามส าคญั ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งมากกว่าการคาดการณข์องตลาด ขณะที่ดชันีตน้ทนุการจา้งงาน (ECI) ซึ่งเป็นมาตรวดัตน้ทนุแรงงานที่กวา้งทีส่ดุ เพิ่มขึน้เกิน
คาดเช่นกันที่ 1.3% ในไตรมาส 2/2022  ตัวเลขดังกล่าวสะทอ้นว่าเงินเฟ้อในสหรฐัยังคงอยู่ในระดับสูง  นั่นท าใหด้ัชนีดอลลารเ์กิดการฟ้ืนตัวจนกดดันใหท้อ งค าร่วงลงทดสอบระดับต ่าสุดใน
ระหว่างวนับริเวณ  1,752.40 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่การปรบัตวัลดลงของทองค าเป็นไปอย่างจ ากดั  เนื่องจากมีแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัจากความวิตกเกี่ยวกบัเศรษฐกิจถดถอย  
นอกจากนี ้ ราคาทองค ายงัไดร้บัแรงกดดนัเพิม่จากดชันดีอลลารท์ี่ปรบัตวัลงอีกครัง้  หลงัการเปิดเผยดชันี PMI เขตชิคาโกที่ “ลดลงเกินคาด” สู่ระดบั 52.1 ในเดือนก.ค. แตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่
เดือนส.ค. 2020 ปัจจยัที่กล่าวมาหนนุใหท้องค าฟ้ืนปิดตลาดในสปัดาหท์ี่ผ่านมาในแดนบวก  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาค
การผลิตจากมารก์ิตและ ISM รวมถึงการใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1767.83 1752.40 1754.70 1765.34 10.54 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,730.39 19.13 106.50 

MA 50 Days 1,794.64 20.51 104.94 

MA 200 Days 1,842.60 22.87 99.52 

RSI 9 Days 63.01 66.60 38.86 

RSI 14 Days 53.43 57.49 46.23 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.29 0.00 

ishare 15,043.43 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9904 0.7663 0.5205 

10 วัน 0.8921 -0.3215 0.3163 

20 วัน 0.8386 0.4864 0.6194 

50 วัน 0.9743 0.8590 0.9367 

100 วัน 0.9824 0.1259 0.9147 

200 วัน 0.7983 0.4311 0.1403 

 

 

01 สิงหาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,752-1,745 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,784 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,745 

 

 เม่ือราคาขยับขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลับออกมาไม่มาก  โดยราคายังคงมีการแกว่งตัวในระดับสูง แต่
ระยะสั้นหากราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือแนวรบัโซน 1,752-1,745 ดอลลารต์่อออนซ ์ ราคามีโอกาส
ปรบัตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,784 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถยืนไดร้าคาจะอ่อนตวัลงเพ่ือ
สะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า วิตกเศรษฐกิจถดถอย-ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัศกุร ์(29 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทนุวิตกเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรฐัหลงัการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ  ทัง้นี ้
ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.42% แตะท่ีระดบั 105.9 030  ดอลลาร์
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดับ 133.35 เยน จากระดบั 134.33 เยน, อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิสท่ีระดับ 0.9519 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9552 
ฟรงัก ์และดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดาท่ีระดบั 1.2808 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2822 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.0224 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0178 ดอลลาร ,์ เงินปอนดแ์ข็งค่าสู่ระดบั 1.2176 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2148 ดอลลาร ์และ
ดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าแตะที่ระดบั 0.6996 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6975 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) จีนลั่นปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน หลังสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันคุกรุ่น  โฆษกกองทัพอากาศจีนระบุในวันนี ้(31 ก.ค.) ว่า จีนจะรกัษา
อธิปไตยและบรูณภาพแห่งดินแดนเอาไว ้พรอ้มเสริมว่า กองทพัอากาศจีนมีเครื่องบินรบหลากหลายประเภทท่ีสามารถใชป้กป้องเกาะอนัล า้ค่าของมาตภุูมิ 
โดยเป็นการอา้งอิงถึงเกาะไตห้วนั หลงัสถานการณบ์ริเวณช่องแคบไตห้วนัทวีความรอ้นแรง   

• (+) ผู้น ายูเครนสั่งประชาชนอพยพออกจากโดเนตสก ์หลังสงครามระอุ  ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร ์เซเลนสกี แห่งยูเครนสั่งการใหพ้ลเรือนทัง้หมด
อพยพออกจากแควน้โดเนตสก ์ทางภาคตะวนัออกของประเทศยูเครน โดยเตือนเรื่องการต่อสูท่ี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้  "ยิ่งประชาชนอพยพออกจากโด
เนตสกม์ากเท่าไหร่ ก็จะมีประชาชนท่ีถูกรสัเซียสังหารนอ้ยลงเท่านั้น โดยเราจะใชทุ้กโอกาสเพื่อรกัษาชีวิตประชาชนใหไ้ดม้ากท่ีสดุและจ ากัดเหตุควา ม
รุนแรงจากรสัเซียใหไ้ดม้ากท่ีสดุ" ปธน.เซเลนสกีกล่าว 

• (+) สหรัฐคว ่าบาตรพลเมืองรัสเซีย 2 ราย ฐานสนับสนุนรัฐบาลใช้อิทธิพลมุ่งร้าย  กระทรวงการคลงัสหรฐัไดป้ระกาศคว ่าบาตรพลเมืองรสัเซีย 2 
ราย ไดแ้ก่ อเล็กซานเดอร ์วิคโตโรวิช อิโอนอฟ และนาตาเลีย วาเลอรเ์ยฟนา เบอรล์ิโนวา และหน่วยงานอีก 4 แห่ง ฐานสนับสนุนรั ฐบาลรสัเซียในการใช้
อิทธิพลมุ่งรา้ยและแทรกแซงการเลือกตัง้  กระทรวงการคลงัสหรฐั ระบใุนแถลงการณว่์า "บุคคลและหน่วยงานท่ีถูกคว ่าบาตรวนันีม้ีบทบาทหลายอย่างใน
ความพยายามของรสัเซีย ในการชกัใยและบั่นทอนเสถียรภาพของสหรฐัและชาติพนัธมิตร รวมถึงยเูครน" 

• (-) ก๊าซพรอมระงับส่งก๊าซให้ลัตเวีย เหตุละเมิดเงื่อนไขการจัดซือ้  ก๊าซพรอม บริษัทพลงังานยกัษ์ใหญ่ของรสัเซียเปิดเผยว่าไดท้ าการระงบัจดัส่งก๊าซ
ไปยงัลตัเวีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป (EU) ล่าสดุท่ีเผชิญการด าเนินการดงักล่าวท่ามกลางความตงึเครียดจากประเด็นยเูครน  ทัง้นี ้ก๊าซพรอม
กล่าวหาว่าลตัเวียละเมิดเงื่อนไขการจดัซือ้ แต่ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดอื่นใด โดยลตัเวียนัน้พึ่งพาการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติจากรสัเซีย แต่รฐับาลลตัเวียระบวุ่า 
การเคลื่อนไหวของก๊าซพรอมไม่น่าจะส่งผลกระทบส าคญัต่อประเทศ 

• (-) ผลส ารวจม.มิชิแกนชีผู้้บริโภคเพ่ิมความเชื่อมั่นในเดือนนี ้ ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัปรบัตวั
ขึน้สู่ระดับ 51.5 ในเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 1.5 จุดจากเดือนมิ.ย. และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ 51.1 โดยผูบ้ริโภคมีควา มกังวลเรื่องปัจจัยใน
ต่างประเทศลดลง 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PCE พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี  กระทรวงพาณิชย์สหรฐัเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใชจ้่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล 
(PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลงังาน ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิ.ย. ท าสถิติเพิ่มขึน้มากท่ีสดุในรอบกว่า 40  ปีนับตัง้แต่
เดือนม.ค. 2525  เมื่อเทียบเป็นรายเดือนแลว้ ดชันี PCE ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1% ซึ่งเพิ่มขึน้มากท่ีสดุนับตัง้แต่เดือนก.พ. 2524  ส่วนดชันี PCE พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับ
รวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใหค้วามส าคญั ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.8% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึน้ 
0.6% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งมากกว่าการคาดการณข์องตลาด 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 315.50 จุด ผลประกอบการสดใสหนุนตลาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัศุกร ์(29 ก.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจาก
การคาดการณผ์ลประกอบการท่ีสดใสของบริษัทแอปเปิลและบริษัทแอมะซอน.คอม ขณะที่ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปรบัตวัขึน้รายเดือนเป็นเปอรเ์ซ็นต์
มากท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2563 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,845.13 จุด เพิ่มขึน้ 315.50 จุด หรือ +0.97% , ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,130.29 จุด 
เพิ่มขึน้ 57.86 จดุ หรือ +1.42% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,390.69 จดุ เพิ่มขึน้ 228.09 จดุ หรือ +1.88% 

 

                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 1 ส.ค. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   49.2 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   49.6 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.2 52.2 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.3 52.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.3 53.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   0.3 -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.99M 11.25M 

วนัพธุท่ี 3 ส.ค. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   49.2 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   50.6 50.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   53.3 53.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 0.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   47.0 47.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.   53.9 55.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   0.8% 1.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.75% 1.25% 

 18.30น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   250K 256K 

วนัศุกรท่ี์ 5 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   250K 372K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนก.ค.   3.6% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 29 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


