
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,752 1,737 1,722 

1,786 1,803 1,824 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดดิ่งลง  43.43 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวนัราคาทองค าจะทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,811.98 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ราคาทองค าไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด้
โดยไดร้บัแรงกดดนัจากหลายประเด็น  ไดแ้ก่  (1.) สกลุเงินยโูรดิ่งลงกวา่ 1.5% แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปี หรือ ต ่าสดุนบัตัง้แต่ธ.ค. 2002 ที่ 1.0235 ท่ามกลางความกงัวลว่าวิกฤตพลงังานอาจ
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในยโูรโซนเผชิญภาวะถดถอย หลงัราคาก๊าซในยโุรปพุ่งสงูขึน้ ขณะที่ดชันี PMI ภาคการผลิต-บริการขัน้สุดทา้ยของยโูรโซน ดิ่งลงสู่ระดบั 52.0 ในเดือนมิ.ย. แตะระดบัต ่าสดุใน
รอบ 16 เดือนสะทอ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงชดัเจน  (2.) ดชันีดอลลารพ์ุ่งขึน้ 1.28% ท าสถิติสูงสดุในรอบ 20 ปีที่ 106.792 เนื่องจากนกัลงทนุพากนัเขา้ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงิน
ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก  ขณะที่การอ่อนค่าของยู โรหนุนดอลลารเ์พิ่ม  (3.) สินคา้โภคภัณฑ์(Commodities) ร่วงลงในวงกวา้ง นับตัง้แต่สญัญา
น า้มันดิบ  WTI ที่ปิดร่วงลงกว่า 8% ส่วนโลหะเงินปรบัตัวลงกว่า 4% และแพลตตินั่มปรบัตัวลดลง 2.4% จากความวิตกว่าเศรษฐกิจถดถอยจะกดดนัดีมานด ์ สถานการณด์งักล่าวส่งผลกดดัน
ราคาทองค าซึ่งเป็นหนึ่งในสินคา้โภคภณัฑข์นิดหนึ่ง  (4.) แรงขายทางเทคนิค  หลงัจากราคาทองค าดิ่งลงแรงหลดุระดับต ่าสดุของสปัดาหท์ี่แลว้  อีกทัง้เกิดสญัญาณ Dead Cross ระหว่างเสน้
ค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วัน  และ (5.) กองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง -9.86 ตัน  ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่เบือ้งหลังการดิ่งลงกว่า 2.4% ทดสอบระดับต ่าสุดนับตั้งแต่ 15 ธ.ค.ปีที่แลว้  
ส  าหรบัวนันีจ้บัตาการเปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการ, JOLTS Job Openings และรายงานการประชมุเฟดประจ าเดือนมิ.ย. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1811.98 1763.60 1807.50 1763.80 -43.43 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,806.44 20.33 104.99 

MA 50 Days 1,839.85 21.56 103.66 

MA 200 Days 1,846.69 23.24 98.34 

RSI 9 Days 28.32 22.17 73.88 

RSI 14 Days 33.33 27.28 68.55 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,032.04 -9.86 

ishare 16,427.33 -390.61 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8726 0.9367 0.9232 

10 วัน 0.9165 0.5004 0.9240 

20 วัน 0.9101 0.6106 0.7475 

50 วัน 0.9152 0.0116 0.5286 

100 วัน 0.9673 -0.2118 0.6599 

200 วัน 0.6560 0.6045 -0.3819 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,784-1,786 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,763-1,752 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,803 

 

 หลังจากราคาทองค าทิง้ตัวลงแรง หากราคาฟ้ืนตัวขึน้ช่วงสั้นไม่ผ่านแนวต้านที่ 
1,784-1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเนื่องจากช่วง
ที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรบัตวัขึน้ยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็
ตาม ราคาทองค าปรบัตวัลงไม่มากราคาจะยงัแกว่งตวัในกรอบแนวรบัระยะสัน้ใน
โซน 1,763-1,752 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) รัสเซียรุก 'ดอแนตสก์' ระดมโจมตีหวังแบ่งแยกดินแดนยูเครน  รสัเซียเริ่มปฏิบัติการโจมตีครัง้ใหญ่ดว้ยปืนใหญ่ใส่เมืองสโลเวียนสก ์ในเขต
ปกครองดอแนตสกท์างภาคตะวนัออกของยูเครน ในวนัองัคาร ในความพยายามเปลี่ยนเป้าหมายมายงัเขตปกครองนีห้ลงัจากเพิ่งยึดครองเขตปกครองลู
ฮนัสกท่ี์อยู่ติดกันส าเร็จ  วาดิม ลียคัห ์นายกเทศมนตรีเมืองสโลเวียนสก ์ใหส้มัภาษณ์กับสื่อของยูเครน ขอใหป้ระชาชนเร่งหลบหนีออกจากเมือง แต่กลับ
เปลี่ยนค าแนะน าในอีกไม่ก่ีชั่วโมงต่อมาใหป้ระชาชนไปอาศยัในหลมุหลบภยั โดยเมืองแห่งนี ้มีประชากรราว 100,000 คน ก่อนท่ีรสัเซียจะเริ่มโจมตีเมื่อกว่า 
4 เดือนก่อน  นายกเทศมนตรีลียคัห ์ระบุว่า มีการโจมตีดว้ยปืนใหญ่เขา้ไปในเมืองตั้งแต่วนัจันทร ์บา้นเรือนถูกท าลายราว 40 หลงั มีผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย
หน่ึงคน และบาดเจ็บ 7 คนจากการโจมตีของกองทพัรสัเซียใส่ตลาดแห่งหน่ึงใจกลางเมือง 

• (+) ตลาดบอนดส์หรัฐเกิด inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย  ตลาดพันธบัตรสหรฐัเกิดภาวะ inverted yield curve ในวันนี ้โดย
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 2 ปีปรบัตวัสงูกว่าอาย ุ10 ปี ขณะที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีแนวโนม้เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงิน
เฟ้อ ซึ่งท าใหเ้กิดความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ณ เวลา 23.47 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 2 ปี อยู่ท่ีระดับ 
2.794% โดยสงูกว่าพนัธบตัรอายุ 10 ปี ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 2.789%  ตลาดพนัธบตัรสหรฐัเกิดภาวะ inverted yield curve โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะ
สัน้ดีดตวัเหนือพนัธบตัรระยะยาว ซึ่งเป็นการบ่งชีถ้ึงแนวโนม้การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า นลท.แห่ซือ้สกุลเงินปลอดภัยเหตุวิตกศก.ถดถอย  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (5 ก.ค.) โดยดชันีดอลลารพ์ุ่งขึน้ทะลรุะดบั 106 ท าสถิติสงูสดุในรอบ 20 ปี เนื่องจากนกัลงทนุพากนัเขา้ซือ้ดอลลารใ์น
ฐานะสกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ทัง้นี ้ ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับ
สกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 1.30% แตะท่ีระดับ 106.5350 ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9685 ฟรงัก ์จากระดับ 
0.9611 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.3048 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2854 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 135.68 เยน จากระดับ 135.70 เยน  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรัฐ ท่ีระดับ 1.0265 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0428 
ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงสู่ระดบั 1.1949 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2108 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 0.6791 ดอลลาร์
สหรฐั จากระดบั 0.6865 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) น ้ามัน WTI ปิดร่วง $8.93 หลุด $100 กังวลจีนล็อกดาวนฉุ์ดดีมานด ์ สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงกว่า 8% หลดุ
จากระดบั 100 ดอลลารใ์นวนัอังคาร (5 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลว่า เศรษฐกิจโลกท่ีส่งสญัญาณถดถอยและการท่ีจีนมีแนวโนม้จะกลับมาล็อก
ดาวนเ์มืองส าคญันัน้ อาจส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ า้มนัในตลาดโลกทรุดตวัลงดว้ย  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 8.93 ดอลลาร ์
หรือ 8.2% ปิดท่ี 99.50 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสดุนับตัง้แต่วนัท่ี 25 เม.ย.  ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 
10.73 ดอลลาร ์หรือ 9.5% ปิดท่ี 102.77 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 10 พ.ค. 

• (-) ยูโรทรุดต ่าสุด 20 ปีเทียบดอลลาร ์กังวลเศรษฐกิจถดถอย  ยูโรดิ่งลงกว่า 1% แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปีเทียบดอลลารใ์นวนันี ้ท่ามกลางความ
กงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยโูรโซน  ณ เวลา 19.26 น.ตามเวลาไทย ยโูรอ่อนค่า 1.22% สู่ระดบั 1.029 ดอลลาร ์ เอสแอนดพ์ี โกลบอล เปิดเผย
ว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการขัน้สดุทา้ยของยโูรโซน ดิ่งลงสู่ระดบั 52.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 16 เดือน จาก
ระดบั 54.8 ในเดือนพ.ค. 

• (+/-) ดาวโจนสปิ์ดลบ 129.44 จุด นลท.กังวลเศรษฐกิจถดถอย  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัองัคาร (5 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตก
กังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรฐั อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยไดแ้รงหนุนจากค าสั่งซือ้หุน้ในช่วงทา้ย
ตลาด ซึ่งรวมถึงหุน้กลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 30,967.82 จุด ลดลง 129.44 จุด หรือ -0.42%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,831.39 
จดุ เพิ่มขึน้ 6.06 จดุ หรือ +0.16% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,322.24 จดุ เพิ่มขึน้ 194.39 จดุ หรือ +1.75% 

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   -26.4** -15.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.7%** 1.2% 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Holiday: Independence Day   - - 

วนัองัคารท่ี 5 ก.ค. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.4** 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   53.0** 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   54.3** 53.4 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   1.6%** 0.3% 

วนัพธุท่ี 6 ก.ค. 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   -0.5% -2.7% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   51.6 51.6 

 21.00 น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.85M 11.40M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.   54.6 55.9 

วนัพฤหสับดีท่ี 7 ก.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP   200K 128K 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   230K 231K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -2.8M 

วนัศุกรท่ี์ 8 ก.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.   275K 390K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมิ.ย.   3.6% 3.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   2.0% 2.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 01 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


