
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,771 1,754 1,736 

1,807 1,825 1,840 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวลดลง 2.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวันราคาทองค าจะปรบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสูงสดุบริเวณ 1,799.24 ดอลลารต์่อออนซ ์ หลงักระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า 
ดัชนี PPI ปรบัตัวลง 0.5% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพ่ิมขึน้ 0.2% หลังจากปรับตัวขึน้ 1.0% ในเดือนมิ.ย. ส่วนดัชนี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและ
พลงังาน ปรบัตวัขึน้ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย.  เมื่อเทียบรายปี ดชันี PPI พืน้ฐาน ปรบัตัวขึน้ 5.8% หลงัจากดีดตวัขึน้ 6.4% ในเดือนมิ.ย. สะทอ้นแรงกดดันดา้นราคาใน
ฝ่ังของผูผ้ลิตชะลอตัวลงซึ่งกระตุน้การคาดการณ์ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะชะลอการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้จนเป็นปัจจัยกดดันดัชนีดอลลาร ์และหนุนทองค าใหท้ะยานขึน้ทดสอบระดับสงูสุดบริเวณ 
1,799.24 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าปรบัตวัลงในเวลาต่อมาโดยไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีของสหรฐัที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้แตะระดับสงูสดุนบัตัง้แต่ 
22 ก.ค. ที่ 2.902% หลงัจากการดีมานดใ์นการประมูลพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ30 ปีมลูค่า 2.1 หมื่นลา้นดอลลารเ์ป็นไปอย่างซบเซา สะทอ้นจาก Bid coverage ratio ที่เป็นมาตรวดัความตอ้งการครัง้นี ้
อยู่ที่ 2.31 ซึ่งต ่าสุดนับตัง้แต่เม.ย.  นอกจากนีท้องค ายงัไดร้บัแรงกดดันเพ่ิมจากความเห็นในเชิง Hawkish ของนางแมรี เดลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก ที่กล่าวกับ Bloomberg TV เมื่อวันพฤหัสบดีว่า 
แมว้่าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps ในเดือนกนัยายน "สมเหตสุมผล" แต่เธอยงัคงเปิดรบัความเป็นไปไดท้ี่จะมีการขึน้ดอกเบีย้ 75 bps เพื่อต่อสูก้บัภาวะเงินเฟ้อที่สงูเกินไป  สถานการณด์ังกล่าวกดดัน
ใหร้าคาทองค ารว่งลงมาปิดตลาดในแดนลบ  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยคาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1799.24 1783.20 1791.50 1788.70 -2.60 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,778.19 20.30 105.97 

MA 50 Days 1,783.19 20.25 105.60 

MA 200 Days 1,842.29 22.72 100.00 

RSI 9 Days 60.51 62.45 39.96 

RSI 14 Days 56.30 58.03 44.24 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 997.42 0.00 

ishare 15,087.08 2.87 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8652 0.5986 0.4805 

10 วัน 0.6180 -0.4755 0.5656 

20 วัน 0.9509 -0.7920 0.5460 

50 วัน 0.9638 0.6958 0.8994 

100 วัน 0.9839 0.2476 0.9125 

200 วัน 0.8403 0.4165 0.2567 

 

 

12 สิงหาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,772-1,781 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,807-1,800 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากผ่าน $1,754 

 

 หากราคาทองค ายงัไม่สามารถยืนเหนือ 1,800-1,807 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ส่งผลใหแ้รงซือ้ยงัคงถูกจ ากัด ราคาอาจอ่อนตวัลง
เพื่อสะสมก าลงั ส าหรบัวันนีป้ระเมินแนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,782-1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกไดแ้นว
ตา้นถดัไปจะอยู่ในบรเิวณ 1,825 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า หลังเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว-เก็งเฟดไม่ขึ้นดบ.แรง  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงอีกเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (11 ส.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผยดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) ลดลง ซึ่งบ่งชีว่้าเงินเฟ้อของสหรฐัไดผ้่านจุดสูงสดุแลว้ 
และธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจไม่จ าเป็นตอ้งเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรง  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่ อนไหวของดอลลารเ์มื่อ
เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.10% แตะท่ีระดบั 105.0900  ดอลลารข์ยบัขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดบั 132.95 เยน จาก
ระดับ 132.90 เยน ขณะท่ีอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิสท่ีระดับ 0.9419 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9424 ฟรงัก ์และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดาท่ี
ระดบั 1.2760 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2784 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.0327 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0306 
ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าสู่ระดบั 1.2201 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2226 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 0.7107 ดอลลาร์
สหรฐั จากระดบั 0.7085 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี PPI -0.5% ในเดือนก.ค. สวนทางคาดการณ ์+0.2%  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงิน
เฟ้อจากการใชจ้่ายของผูผ้ลิต ปรบัตวัลง 0.5% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะหท่ี์คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.2% หลงัจากปรบัตวัขึน้ 1.0% ใน
เดือนมิ.ย.  ทัง้นี ้การปรบัตวัลงของดชันี PPI ในเดือนก.ค. ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเม.ย.2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มตน้ของการแพรร่ะบาดของโควิด-19  เมื่อ
เทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 9.8% ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าท่ีสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2564 และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 10.4% 
หลังจากดีดตัวขึน้ 11.3% ในเดือนมิ.ย.  การชะลอตัวของดัชนี PPI มีสาเหตุจากการดิ่งลงของราคาพลังงาน  ส่วนดัชนี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวด
อาหารและพลงังาน ปรบัตวัขึน้ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย.  เมื่อเทียบรายปี ดชันี PPI พืน้ฐาน ปรบัตวัขึน้ 5.8% หลงัจาก
ดีดตวัขึน้ 6.4% ในเดือนมิ.ย. 

• (+) ไต้หวัน’ ยัน ภัยคุกคามจากจีนยังคงอยู่ แม้การซ้อมรบลดลงไปแล้ว  ประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน แห่งไตห้วนั กล่าวว่า ภัยคุกคามจากจีนนัน้ยัง
ไม่ไดล้ดนอ้ยลงเลย แมว่้าการซอ้มรบของกองทพักรุงปักกิ่งรอบ ๆ เกาะไตห้วนัจะสิน้สดุไปบางส่วนแลว้ ตามรายงานของส านกัข่าวรอยเตอร ์ ผูน้  ากรุงไทเป
ระบุความคิดเห็นดงักล่าวออกมาในวนัพฤหสับดี หลงัจากท่ีทางการจีนประกาศในวนัก่อนหนา้ว่า จะเดินหนา้ส่งทีมลาดตระเวณรอบ ๆ ไตห้วนัต่อ ไป แม้
กองทพัจะ “ส าเรจ็เสร็จสิน้ภารกิจหลายชิน้” ไปแลว้ ซึ่งเป็นเหมือนสญัญาณว่า เกมสงครามที่ปะทุขึน้มาเมื่อสปัดาหก์่อนน่าจะสิน้สดุลงแลว้ แต่ปักกิ่งก็จะ
ยงัท าการกดดนัไตห้วนัต่อไป 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพ่ิมขึน้ 2 สัปดาหติ์ด  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้เป็น
สปัดาหท่ี์ 2 ติดต่อกนั โดยเพิ่มขึน้ 14,000 ราย สู่ระดบั 262,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ แต่ต  ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 263,000 ราย  นอกจากนี ้
ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานดงักล่าวสงูกว่า 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั 

• (+/-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 27.16 จุด ขานรับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดปรบัตวัขึน้ในวนัพฤหสับดี (11 ส.ค.) ขาน
รบัการเปิดเผยขอ้มลูดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของสหรฐัซึ่งบ่งชีถ้ึงการชะลอตวัของเงินเฟ้อ แต่ดชันี Nasdaq และ S&P500 ปิดลดลง เน่ืองจากนกัลงทุนวิตก
ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จ าเป็นจะตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรงต่อไป เพื่อสกดักัน้อตัราเงินเฟ้อท่ียงัคงอยู่ในระดบัสงู  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรม
ดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,336.67 จุด เพิ่มขึน้ 27.16 จุด หรือ +0.08%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,207.27 จุด ลดลง 2.97 จุด หรือ -0.07% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 
12,779.91 จดุ ลดลง 74.89 จดุ หรือ -0.58% 

• (+/-) โอเปกห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจโลก,อุปสงค์น ้ามันปีนี้  กลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มัน (โอเปก) ออกรายงานปรบัลดแนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกและอุปสงคน์ า้มนัในปีนี ้ ทัง้นี ้โอเปกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 3.1% ในปีนี ้โดยลดลงจากระดบั 3.5% ในตวัเลขคาดการณใ์นเดือน
พ.ค.  รายงานระบุว่า เศรษฐกิจโลกยงัคงเผชิญความเสี่ยงจากความตึงเครียดดา้นภูมิรฐัศาสตร์, ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน, การแพรร่ะบาดของโควิด-19, เงิน
เฟ้อท่ีพุ่งขึน้, หนีส้าธารณะในหลายประเทศ รวมทัง้การคุมเขม้นโยบายการเงินของธนาคารกลางจากสหรฐั องักฤษ ยูโรโซน และญ่ีปุ่ น  นอกจากนี ้โอเปก
ยงัไดป้รบัลดคาดการณอ์ุปสงคน์ า้มนัโลกสู่ระดบั 100 ลา้นบารเ์รล/วนั จากเดิมคาดการณท่ี์ระดบั 100.3 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยไดร้บัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และความตงึเครียดดา้นภมูิรฐัศาสตรใ์นช่วงครึง่หลงัของปีนี ้

 
                          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   -25.2** -26.4 

วนัองัคารท่ี 9 ส.ค. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   89.9** 89.5 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยไตรมาส 2/2022   10.8%** 12.6% 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.0%** 1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.3%** 0.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้และยอดคา้ส่งเดือนมิ.ย.   1.8%** 1.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   5.5M** 4.5M 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   -0.5%** 1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.2%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   262K** 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 ้

 
 

 

 


