
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,765 1,751 1,735 

1,788 1,803 1,820 

   

 

สรุป ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปรบัตวัลดลง 16.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดันจากแรงขายท าก าไรและแรงขายทางเทคนิคหลงัจากราคาอยู่ในภาวะซือ้มากเกินไป
(Overbought) และเกิดสญัญาณที่บ่งชีว้่าแรงซือ้ชะลอตวัลง  แต่ปัจจยัหลกัที่กดดนัราคาทองค า  คือ การเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานของสหรฐัที่ออกมา  “แข็งแกรง่เกินคาด”  ทัง้นี ้ กระทรวง
แรงงานสหรฐัเปิดเผยในวนัศุกรว์่า ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 528,000 ต  าแหน่งในเดือนก.ค. โดยพุ่งขึน้มากกว่า 2 เท่าจากที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดับ 258,000 ต  าแหน่ง  
ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ที่ระดับ 3.6% ส่วนตัวเลขค่าจา้งรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน ดีดตัวขึน้เกินคาดที่ 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน 
สะทอ้นตลาดแรงงานของสหรฐัทีย่งัคงแข็งแกรง่  ซึ่งกระตุน้การคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างแข็งกรา้วต่อไป  สะทอ้นจาก FedWatch Tool ของ 
CME Group ที่บ่งชีว้่า นกัลงทนุใหน้ า้หนกั 71.5% ที่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 3.00-3.25% ในการประชมุวนัที่ 20-21 ก.ย.ซึ่งเพิ่มขึน้จากโอกาสเพียง 45.5% ในช่วงก่อนสหรฐั
เปิดเผยตวัเลขจา้งงานพุ่งขึน้เกินคาด  และการคาดการณก์ล่าวช่วยหนนุดชันีดอลลารใ์หปิ้ดตลาดแข็งค่าขึน้ 0.85% ในวนัศกุร ์ พรอ้มกบัหนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี
ดีดตวัขึน้ทะลรุะดบั 2.8% จนเป็นปัจจยัส าคญัที่กดดนัใหร้าคาทองค าร่วงลงทดสอบระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,765.06  ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -1.16 ตนัสู่ระดบั 
999.16 ตนัซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 20 ม.ค.  ส  าหรบัวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1794.76 1765.06 1790.10 1774.10 -16.10 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,760.26 19.82 106.30 

MA 50 Days 1,786.50 20.31 105.39 

MA 200 Days 1,842.13 22.77 99.83 

RSI 9 Days 59.52 55.00 53.71 

RSI 14 Days 54.44 51.50 53.87 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 999.16 -1.16 

ishare 15,107.35 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.2204 -0.7394 0.6808 

10 วัน 0.9148 -0.6454 0.4866 

20 วัน 0.9320 -0.6884 0.3980 

50 วัน 0.9691 0.7895 0.9191 

100 วัน 0.9836 0.2473 0.9170 

200 วัน 0.8244 0.4232 0.2108 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,783-1,788 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,765 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,803 

 

 หากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นที่ 1,783-1,788 ดอลลารต์่อออนซ ์ถา้ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนกัลงทุน
ยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท าก าไรออกมาเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซน
แนวรบัระยะสัน้อยู่ที่ 1,765 ดอลลารต์่อออนซ ์ (ระดบัต ่าสุดของวนัก่อนหนา้) ยงัมีโอกาสดีด แต่หากหลุด 
ประเมินแนวรบัถดัไปโซน  1,751-1,735 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) จีนประกาศระงับความร่วมมือสหรัฐ หลัง "เพโลซี" เยือนไต้หวัน   รฐับาลจีนประกาศระงบัความร่วมมือกับสหรฐัในหลายดา้น รวมถึงการเจรจา
ระหว่างผูบ้ญัชาการทหารระดบัสงู เพื่อตอบโตก้ารท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเดินทางเยือนไตห้วนัเมื่อเร็ว ๆ นี ้ ทัง้นี ้กระทรวงการ
ต่างประเทศของจีนยังระบุในแถลงการณ์ว่า จีนจะยุติการเจรจาเรื่องสภาพอากาศกับสหรฐั ตลอดจนความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ และการส่งตวัผูอ้พยพอย่างผิดกฎหมายกลบัประเทศ    

• (-) ผู้ว่าการเฟดหนุนขึ้นดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมคร้ังต่อ ๆ ไป  มิเชล โบวแ์มน หน่ึงในคณะผูว่้าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในวนั
เสาร ์(6 ส.ค.) ว่า เฟดควรพิจารณาขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุครัง้ต่อ ๆ ไป เพื่อท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในระดบัท่ีเฟดตั้ งเป้าไวท่ี้ 2%  "ดิฉัน
สนับสนนุการตดัสินใจของคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ ในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้อีก 0.75%" โบวแ์มนระบใุนสนุทร
พจนท่ี์เตรียมไวส้  าหรบัการประชมุนายธนาคารแห่งแคนซสัซึ่งจดัขึน้ท่ีโคโลราโด  

• (-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาดในเดือนก.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 528,000 
ต าแหน่งในเดือนก.ค. โดยพุ่งขึน้มากกว่า 2 เท่าจากที่นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 258,000 ต าแหน่ง  ส่วนอตัราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ต ่ากว่าท่ี
นักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 3.6%  กระทรวงแรงงานสหรฐัยังไดป้รบัตวัเลขการจา้งงานในเดือนพ.ค. โดยปรบัเป็นเพิ่มขึน้ 386,000 ต าแหน่ง จ ากเดิม
รายงานว่าเพิ่มขึน้ 384,000 ต าแหน่ง และปรบัตวัเลขการจา้งงานในเดือนมิ.ย. โดยปรบัเป็นเพิ่มขึน้ 398,000 ต าแหน่ง จากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึน้ 372,000 
ต าแหน่ง  กระทรวงแรงงานสหรฐัระบุว่าภาคเอกชนมีการจา้งงานเพิ่มขึน้ 471,000 ต าแหน่ง ขณะที่ภาครฐัจา้งงานเพิ่มขึน้ 57,000 ต าแหน่ง  ขณะเดียวกัน 
ตวัเลขค่าจา้งรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน ดีดตวัขึน้ 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึน้ 5.2% เมื่อเทียบรายปี 

• (-) นักลงทุนเพ่ิมคาดการณเ์ฟดขึน้ดบ. 0.75% เดือนก.ย. หลังจ้างงานพุ่งเกินคาด นักลงทนุเพิ่มคาดการณเ์ก่ียวกบัการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในเดือนก.ย. หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขจ้างงานพุ่งขึน้เกินคาด ในวันนี้  ทั้งนี ้
FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นกัลงทุนใหน้ า้หนกั 65.5% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดบั 3.00-3.25% ในการประชมุวนัท่ี 20-
21 ก.ย. และใหน้ า้หนกัเพียง 34.5% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50%  ก่อนหนา้นี ้นกัลงทนุใหน้ า้หนัก 68.5% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% 
ในการประชมุวนัท่ี 20-21 ก.ย. และใหน้ า้หนกัเพียง 31.5% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับข้อมูลจ้างงานแกร่ง-คาดเฟดเร่งขึ้นดอกเบีย้  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซื ้อขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัศกุร ์(5 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนขานรบัการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานท่ีแข็งแกร่งเกินคาดของสหรฐั ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีผลกัดนั
ใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลใน
ตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 0.88% แตะท่ีระดบั 106.6190  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยนท่ีระดบั 135.06 เยน จากระดบั 132.91 เยน , แข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟ
รงักส์วิสท่ีระดับ 0.9618 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9546 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดาท่ีระดับ 1.2935 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2851 
ดอลลารแ์คนาดา  ส่วนยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดับ 1.0178 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0252 ดอลลาร์ , เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 
1.2067 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 1.2174 ดอลลารส์หรฐั  

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐดีดตัวทะลุ 2.8% หลังจ้างงานพุ่งหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีดีดตัวขึน้ทะลุ
ระดบั 2.8% ในวนันี ้หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขจา้งงานพุ่งขึน้เกินคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้  ณ เวลา 
21.02 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.838% ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 30 ปี 
ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 3.079% 

• (+/-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 76.65 จุด หุ้นแบงกพุ่์งตามแนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัศุกร ์(5 ส.ค.) โดยไดแ้รง
หนุนจากหุน้กลุ่มธนาคารท่ีปรบัตวัขึน้ขานรบัแนวโนม้ดอกเบีย้ขาขึน้ ขณะที่ดชันี S&P500 และดชันี Nasdaq ปิดลดลง โดยถูกกดดนัจากหุน้เทสลาและหุน้
เทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีปรบัตวัลง หลงัการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานท่ีแข็งแกร่งเกินคาดของสหรฐัท าใหน้ักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เ ฟด) อาจจะเร่ง
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีกเพื่อสกดักัน้เงินเฟ้อท่ีระดบัสงูสดุในรอบหลายสิบปี  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,803.47 จุด เพิ่มขึน้ 76.65  จดุ หรือ 
+0.23%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,145.19 จดุ ลดลง 6.75 จดุ หรือ -0.16% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,657.56 จดุ ลดลง 63.02 จดุ หรือ -0.50% 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 8 ส.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   -29.1 -26.4 

วนัองัคารท่ี 9 ส.ค. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   89.5 89.5 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยไตรมาส 2/2022   -4.6% -7.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยไตรมาส 2/2022   9.4% 12.6% 

วนัพธุท่ี 10 ส.ค. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.75% 0.50% 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือน ก.ค.   0.9% 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.2% 1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.5% 0.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้และยอดคา้ส่งเดือนมิ.ย.   1.9% 1.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 ส.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Mountain Day   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% 1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   264K 260K 

วนัศุกรท่ี์ 12 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครัง้แรก GDP เบือ้งตน้ไตรมาส 2/2022   -0.2% 0.8% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.1% 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   52.5 51.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 05 ส.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


