
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,758 1,741 1,722 

1,786 1,803 1,820 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 5.86 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงหนุนหลกัจากดชันีดอลลารท์ี่อ่อนค่าแตะระดับต ่าสดุในรอบ 4 สปัดาหห์ลงัตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐั
ออกมาแย่เกินคาด  อาทิ  การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งดิ่งลง 1.1% ในเดือนมิ.ย. สวนทางนกัวิเคราะหท์ี่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.1% และ ดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยของสหรฐัจากเอสแอนดพ์ ีโก
ลบอลปรบัตวัลงสู่ระดบั 52.2 ในเดือนก.ค. แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี  ส่วนดชันีภาคการผลิตจาก ISM รว่งลงสู่ระดบั 52.8 ในเดือนก.ค. แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปีเช่นกนั  ตัวเลขดงักล่าวยิ่ง
ตอกย า้การคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะ “ชะลอ” การขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.เป็นตน้ไป  ซึ่งเป็นปัจจัยกดดนัดอลลารแ์ละหนุนราคาทองค า  นอกจากนีท้องค ายงัไดร้บัแรง
หนนุเพิ่มจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีที่รว่งลงต่อแตะระดบัต า่สดุในรอบ 4 เดือนที่ 2.532%  จนเป็นปัจจยัหนนุทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบ
ของดอกเบีย้เพิ่ม  ประกอบกบัเกิดความวติกเกี่ยวกบัความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรฐั  หลงัจากสือ่ไตห้วนัรายงานว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั อาจเดินทางถึงไตห้วนั
ในคืนวนัองัคาร  ก่อนที่จะเขา้พบกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไตห้วันในวนัพธุ  ขณะที่กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) เตือนว่า จีนจะท าการ "ฝัง" ผูบ้กุรุกและละเมิดอธิปไตยของจีน  
ปัจจยันีก้ระตุน้แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย  นั่นท าใหท้องค าพุ่งขึน้วานนี ้ และพุ่งขึน้ต่อในช่วงเชา้วนันีข้องตลาดเอเชียแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,780.22 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้น
กองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยJOLTS Job Openings ของสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1774.78 1758.27 1765.20 1771.20 5.86 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,737.90 19.31 106.32 

MA 50 Days 1,793.05 20.48 105.00 

MA 200 Days 1,842.57 22.85 99.57 

RSI 9 Days 68.54 69.61 33.51 

RSI 14 Days 57.76 59.31 42.18 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.87 0.00 

ishare 15,152.41 +108.98 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9934 -0.0685 0.9103 

10 วัน 0.9253 -0.4141 0.4387 

20 วัน 0.8739 -0.0979 0.4214 

50 วัน 0.9731 0.8526 0.9351 

100 วัน 0.9820 0.1489 0.9144 

200 วัน 0.8040 0.4288 0.1539 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,784-1,786 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,758-1,741 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,803 

 

 แมว้่าราคาจะทรงตัวในระดบัสูงแต่การปรบัตวัขึน้อยู่ในระดบัจ ากัด หากราคายังไม่สามารถเหนือระดับ 
1,784-1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงช่วงสั้น หากสามารถยืนเหนือแนวรบับริเวณ 
1,758 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ แสดงใหเ้ห็นว่าแรงซือ้เขา้มาพยุง ราคามีการดีดตัวขึน้อีกครัง้  แต่หากยืน
เหนือแนวรบัแรกไม่ได ้ราคามีโอกาสอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัถดัไปโซน 1,741 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัจนัทร ์(1 ส.ค.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือน
ก.ค.ของสหรฐัในวนัศกุรนี์ ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.43% แตะ
ท่ีระดบั 105.4500  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 131.83 เยน จากระดบั 133.35 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 
0.9506 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9519 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2847 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2808 
ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0257 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0224 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 
1.2255 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2176 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7022 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6996 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 46.73 จุด นลท.ขายหุ้นพลังงาน-กังวลข้อมูลศก.ซบ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัจันทร ์(1 ส.ค.) โดยตลาดถูก
กดดันจากการร่วงลงของหุน้กลุ่มพลังงาน และขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรฐั ขณะท่ีนักลงทุนจับตากา รเปิดเผยตัวเลขจา้งงานนอกภาคเกษตร
ประจ าเดือนก.ค.ของสหรฐัในวนัศุกรนี์ ้ ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,798.40 จดุ ลดลง 46.73 จดุ หรือ -0.14%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,118.63 
จดุ ลดลง 11.66 จดุ หรือ -0.28% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,368.98 จดุ ลดลง 21.71 จดุ หรือ -0.18% 

• (+) เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.3% ใน Q3/65   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า 
แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัขยายตวั 1.3% ในไตรมาส 3  ตวัเลขคาดการณด์งักล่าวต ่ากว่าระดบั 2.1% ท่ีมีการ
ระบกุ่อนหนา้นี ้หลงัเฟดน าตวัเลขภาคการผลิต และการใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งที่อ่อนแอท่ีมีการเปิดเผยในวนันีเ้ขา้สู่การค านวณในแบบจ าลองดงักล่าว 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างลดลงในเดือนมิ.ย. สวนทางคาดการณ์  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งดิ่ง
ลง 1.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะหท่ี์คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.1% หลังจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค.  อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี 
การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเพิ่มขึน้ 8.3% ในเดือนมิ.ย. 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนก.ค. เอสแอนดพ์ี โกลบอลเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย
ของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั 52.2 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563 และต ่ากว่าตวัเลขเบือ้งตน้ท่ีระดบั 52.3 จาก
ระดบั 52.7 ในเดือนมิ.ย. 

• (+) ช่องแคบไต้หวันเครียด! หว่ันจีนสอยเคร่ืองบิน "เพโลซี" หลังขู่ฝังผู้บุกรุก  กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ออกโรงเตือนว่า จีนจะท าการ 
"ฝัง" ผูบุ้กรุกและละเมิดอธิปไตยของจีน  "เราจะเผชิญหนา้ศัตรูของเราดว้ยอาวุธครบมือ เราจะเชื่อฟังค าสั่งและจะเขา้สู่สงคราม พรอ้มกับฝังศตัรูผูบุ้กรุก 
โดยเราจะมุ่งหนา้ไปสู่ชัยชนะ" กองบัญชาการยุทธภูมิฝ่ังตะวนัออกของ PLA โพสตข์อ้ความลงในเว่ยป๋อ (Weibo) ซึ่งเป็นสื่อสงัคมออนไลนข์องจีน  PLA 
โพสตข์อ้ความดงักล่าว พรอ้มกบัคลิปวิดีโอแสดงแสนยานภุาพของเครื่องบินรบและขีปนาวธุของจีน 

• (+) จีนฮึ่ม! ยันกองทัพพร้อมตอบโต้ หาก "เพโลซี" เยือนไต้หวัน  นายจา้ว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า การเดินทางเยือน
ไตห้วันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั จะน ามาซึ่งผลกระทบท่ีรุนแรง  "เราขอบอกสหรฐัอีกครัง้หน่ึงว่า จีนก าลังจับตาม อง และ
กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) จะไม่นั่งเฉย โดยจีนจะท าการตอบโตอ้ย่างรุนแรงเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดน" นายจา้วกล่าว  
ต่อขอ้ถามที่ว่า PLA จะใชม้าตรการใดในการตอบโตส้หรฐั นายจา้วกล่าวว่า "ถา้นางเพโลซีกลา้ท่ีจะไป ก็ใหเ้รารอดลูะกนั" 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนก.ค.  สถาบนัจัดการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรฐั
รว่งลงสู่ระดบั 52.8 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563 แต่สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 52.0 จากระดับ 
53.0 ในเดือนมิ.ย. 

 

 

                         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   49.3** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   49.8** 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.1** 52.2 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.2** 52.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.8** 53.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   -1.1%** -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 ้

 
 

 

 


