
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,741 1,723 1,707 

1,773 1,789 1,807 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดทะยานขึน้  21.70 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรงหนนุหลงักระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้แรกของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ประจ าไตรมาส 2 โดยระบวุ่า GDP หดตวั 0.9% หลงัจากที่หดตวั 1.6% ในไตรมาส 1 ซึ่งการที่ GDP หดตวั 2 ไตรมาสติดต่อกนั ท าใหส้หรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (technical recession)  
ขณะที่ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานอยู่ที่ระดบั 256,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ ซึ่งสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 253,000 ราย ทัง้นี ้ ตวัเลขเศรษฐกิจที่ “ย ่าแย่เกินคาด” ยิง่กระตุน้การ
คาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะ “ชะลอ” การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  สะทอ้นจาก Fedwatch Tool ของ CME บ่งชีค้วามเป็นไปไดข้องการปรบัขึน้ 75 bps ในการประชมุเดือนกนัยายน 
“ลดลง” เหลือ 26.0% จากระดบั 35.2% หลงัประชุมเฟด และระดบั 41.2% ในวนัองัคารก่อนประชมุเฟด  ขณะที่ความเป็นไปไดท้ี่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps หรือ 0.5% ในการประชุม
เดือนกนัยายน “เพิ่มขึน้” เป็น 74.0% จากระดบั 60.9% หลงัประชมุเฟด และระดบั 41.2% ในวนัองัคารก่อนประชมุเฟด  การคาดการณด์งักล่าวกดดนัดชันีดอลลารใ์หร้ว่งลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ
กว่า 3 สปัดาหท์ี่ 106.05 ในวันพฤหัสบดี  ส่วนอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี ปรบัตัวลดลงสู่ระดับ 2.65% จากแรงซือ้พันธบัตรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย  ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่อยู่เบือ้งหลงัการทะยานขึน้กว่า 1% ของทองค า  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวันนีต้ิดตามการเปิดเผยดัชนีการใชจ้่ายส่วนบุคคลพืน้ฐาน (Core 
PCE), รายจ่ายและรายไดส้่วนบคุคล, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโก และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจากม.มิชิแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1756.99 1732.90 1733.00 1754.80 21.70 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,723.55 18.95 106.69 

MA 50 Days 1,796.16 20.54 104.87 

MA 200 Days 1,842.75 22.89 99.46 

RSI 9 Days 58.51 65.96 43.35 

RSI 14 Days 49.96 55.81 49.45 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.29 0.00 

ishare 15,043.43 -14.34 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9622 0.5661 0.2644 

10 วัน 0.7895 -0.3969 0.3081 

20 วัน 0.8723 0.6503 0.7307 

50 วัน 0.9761 0.8581 0.9368 

100 วัน 0.9830 0.1199 0.9130 

200 วัน 0.7923 0.4349 0.1271 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,741-1,723 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,773 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,723 

 

 หากราคาทองค าทดสอบโซน  1,757 ดอลลารต์่อออนซอี์กครัง้ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดของวนัก่อนหนา้ แลว้ยงั
ไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนกัลงทุนยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลง
ของราคาไม่หลุดโซนแนวรบัระยะสั้นอยู่ที่ 1,741-1,723 ดอลลารต์่อออนซ์ อาจเห็นราคาฟ้ืนตัวขึน้ไป
ทดสอบแนวตา้นโซน  1,773 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า กังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์
ในวนัพฤหสับดี (28 ก.ค.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) หดตวัลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส นอกจากนี ้ดอลลารย์งัถูก
กดดนัหลงัจากท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่าเฟดจะลดความแรงในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในช่วงหลายเดือน
ขา้งหนา้  ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.09% แตะท่ีระดบั 106.3490  
ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 134.33 เยน จากระดับ 136.48 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9552 ฟรงัก ์จาก
ระดบั 0.9593 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2822 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2834 ดอลลาร์
แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0178 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0198 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงสู่ระดับ 1.2148 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.2166 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 0.6975 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7000 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ีแ่ล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 
5,000 ราย สู่ระดับ 256,000 รายในสัปดาหท่ี์แลว้ แต่สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 253,000 ราย  นอกจากนี ้ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงาน
ดงักล่าวสงูกว่า 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั 

• (+) สหรัฐเผย GDP หดตัว 0.9% ใน Q2/65  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้ท่ี 1 ส  าหรบัผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าไตรมาส 2 ในวนันี ้โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 0.9% หลงัจากเปิดเผยก่อนหนา้นีว่้า GDP หดตวั 1.6% ในไตรมาส 1  การท่ีเศรษฐกิจ
หดตวั 2 ไตรมาสติดต่อกนั ท าใหส้หรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอย "ทางเทคนิค" โดยเขา้เกณฑนิ์ยามของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

• (+) รัสเซียยึดโรงไฟฟ้าอันดับ 2 ของยูเครน  รฐับาลยูเครนเปิดเผยว่า กองก าลังรสัเซียไดเ้ขา้ยึดโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อนัดบัสองของประเทศแลว้ และ
ก าลงัเดินหนา้ส่งก าลงัครัง้ใหญ่เพื่อหวงัยึดครองพืน้ท่ีใน 3 เขตปกครองทางภาคใตด้ว้ย  โอเลกซีย ์อาเรสโตวิช ที่ปรกึษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี 
ยืนยนัว่า รสัเซียสามารถยึดโรงไฟฟ้า วูหเ์ลเฮิรส์ก ในเขตปกครองดอแนตสกไ์ดส้  าเร็จแลว้ แต่ชีว่้ า กรณีดงักล่าวถือเป็น “ความไดเ้ปรียบทางกลยุทธเ์พียง
เล็กนอ้ย” ของฝ่ังรสัเซีย 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 332.04 จุด รับคาดการณ์เฟดไม่เร่งขึน้ดบ.หลังจีดีพีหดตัว  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัพฤหสับดี (28 ก.ค.) 
โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบี ้ย หลงัมีรายงานว่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของสหรฐัหดตวัลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส ซึ่งบ่งชีถ้ึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,529.63 จุด พุ่งขึน้ 332.04 จุด 
หรือ +1.03%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,072.43 จุด เพิ่มขึน้ 48.82 จุด หรือ +1.21% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 12,162.59 จุด เพิ่มขึน้ 130.17 จุด หรือ 
+1.08% 

• (-) บิตคอยนพ์ุ่งจ่อแตะ $24,000 เก็งเฟดไม่ขึน้ดอกเบีย้แรง  บิตคอยนพ์ุ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง ล่าสดุใกลแ้ตะระดบั 24,000 ดอลลาร ์โดยไดแ้รงหนุนจาก
คาดการณท่ี์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะไม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้แรง หลังสหรฐัเปิดเผยเศรษฐกิจหดตวัในวนันี ้ ณ เวลา 23.24 น.ตามเวลาไทย บิต
คอยนพ์ุ่งขึน้ 4.93% สู่ระดบั 23,882.12 ดอลลาร ์ในการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ Coinbase 

• (+/-) ท าเนียบขาวเผย "ไบเดน" ต่อสายตรง "สี จิน้ผิง" วันนี้  ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั ไดส้นทนาทางโทรศัพท์กับ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผูน้  าจีน ในวันนี ้ซึ่งเป็นการหารือเป็นครัง้ท่ี 5 ระหว่างผูน้  าทั้งสอง  การสนทนาดังกล่าวมีขึน้ ณ เวลา 19.33 น.ตามเวลาไทย โดย
เจา้หนา้ท่ีกล่าวว่า ผูน้  าสหรฐัและจีนไดห้ารือกนัในหลายประเด็น ไดแ้ก่ ความตึงเครียดในช่องแคบไตห้วนั, การแผ่อิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 
และการท่ีรสัเซียส่งก าลังทหารบุกโจมตียูเครน  การเจรจาครัง้ล่าสดุระหว่างปธน.ไบเดนและปธน.สี จิน้ผิงมีขึน้ในเดือนมี.ค. ซึ่งปธน.ไบ เดนเตือนว่าจีนจะ
เผชิญกับผลลัพธ์ท่ีตามมา หากจีนให้การสนับสนุนรสัเซียในการท าสงครามกับยูเครน  เจา้หน้าท่ีท าเนียบขาวระบุว่า สหรฐัตอ้งการรกัษาช่องทางการ
สื่อสารกบัจีน ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงระหว่างสหรฐัและจีนในดา้นการทหาร เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

 

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   88.6** 92.3 

วนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.5%** 21.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   95.7** 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   0** -11 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   590K** 663K 

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -30.6** -27.4 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.3%** 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   1.9%** 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   -8.6%** 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -4.5M** -0.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   2.50%** 1.75% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2022   -0.9%** -1.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   256K** 251K 

วนัศุกรท่ี์ 29 ก.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   8.7% 8.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.9% 0.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   55.1 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   51.1 51.1 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 22 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


