
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,697 1,676 1,652 

1,736 1,751 1,778 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวลดลง 25.70 ดอลลารต์่อออนซ ์ และเตรียมจะปิดตลาดในแดนลบเป็นสัปดาหท์ี่ 5 ติดต่อกัน  โดยไดร้บัแรงกดดันอย่างหนักการจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร ์ 
ท่ามกลางการคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 100 bps ในการประชมุเดือนก.ค. หลงัจากดัชนีราคาผูบ้ริโภค(CPI) เดือนมิ.ย.พุ่งขึน้เกินคาด  ขณะที่เมื่อวานนี ้ดัชนีราคา
ผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในส่วนของผูผ้ลิตเพิ่มขึน้เกินคาดที่ 1.1% ในเดือนมิ.ย.  นั่นท าใหด้ัชนีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ต่อสู่ระดบั 109.29 ซึ่งเป็นระดบัสงูที่สดุนบัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2002  จนเป็น
ที่มาที่ท  าใหร้าคาทองค าดิ่งลงแรงหลดุระดบัต ่าสดุของวนัก่อนหนา้  และหลดุ 1,700 ดอลลารต์่อออนซจ์นกระทั่งแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 1 ปีที่ 1,697.52 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี   ราคาทองค า
ฟ้ืนตัวขึน้ในเวลาต่อมา  โดยไดร้บัแรงหนนุจากถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ที่เฟดสาย Hawk 2 ราย  ไดแ้ก่  นายเจมส ์บลูลารด์ ประธานเฟดเซนตห์ลยุส ์และนายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งในคณะผูว้่าการเฟด  
ที่กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า  พวกเขายังคงสนบัสนุนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพียง 75  bps ในการประชมุเดือนก.ค. ส่งผลใหน้กัลงทุน “ลด” การคาดการณก์ารปรบัขึน้ดอกเบีย้ 100 bps ในการประชมุเดือน
ก.ค. สะทอ้นจาก Fed funds futures ที่บ่งชีว้่าเฟดมีโอกาส 42.8% ที่เฟดจะขึน้อัตราดอกเบีย้ 100 bps ในการประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. นีซ้ึ่งถือว่า “ลดลง” จากโอกาสราว 86% ในช่วงก่อนถอ้ยแถลงของ
นายบูลลารด์และนายวอลเลอร ์ ปัจจัยนีเ้องที่ท  าใหด้อลลารล์ดช่วงบวกและหนุนใหร้าคาทองค าฟ้ืนขึน้มาปิดตลาดเหนือ 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง  -2.90 ตัน  
ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดคา้ปลีก, ดชันี Empire State Index และคาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1736.27 1697.52 1734.70 1708.80 -25.70 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,740.33 19.08 107.44 

MA 50 Days 1,817.85 21.03 104.31 

MA 200 Days 1,845.39 23.11 98.83 

RSI 9 Days 22.57 20.97 81.61 

RSI 14 Days 26.58 24.62 76.01 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,016.89 -2.90 

ishare 15,945.41 -31.55 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9932 0.6412 0.7285 

10 วัน 0.9336 0.8268 0.9615 

20 วัน 0.9522 0.8403 0.9744 

50 วัน 0.9550 0.6767 0.9150 

100 วัน 0.9770 -0.0049 0.8503 

200 วัน 0.7049 0.5252 -0.1348 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,736-1,751 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,700-1,697 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,751 

 

 

วนัก่อนหนา้ราคาปรบัตวัลงท าระดบัต ่าสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง หากราคาฟ้ืนตวัขึน้ในช่วงสัน้ สอบแนวตา้นท่ี 
1,736-1,751 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนักลงทนุยังคงตอ้งระมัดระวังแรงขายท าก าไร
เน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการปรับตัวขึน้ยังคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หาก
ราคาทองค าปรบัตวัลง  ประเมินแนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,700-1,697 ดอลลารต่์อออนซ ์
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ี่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตัวเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 9,000 ราย สู่ระดบั 244,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย.2564 และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณท่ี์ระดบั 234,000 
ราย  นอกจากนี ้ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานดงักล่าวอยู่สงูกว่าระดบั 230,000 รายเป็นสปัดาหท่ี์ 6 ติดต่อกนั และสงูกว่า 215,000 ราย ซึ่ง เป็นค่าเฉลี่ย
ต่อสปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 142.62 จุด ผิดหวังผลประกอบการแบงกใ์หญ่   ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) หลังจาก
ธนาคารรายใหญ่ของสหรฐัเปิดเผยผลประกอบการท่ีน่าผิดหวงั นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากความกงัวลที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจเรง่ปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ หลังเงินเฟ้อสหรฐัพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 30,630.17 จุด ลดลง 142.62 จุ ด หรือ -0.46%, 
ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,790.38 จดุ ลดลง 11.40 จดุ หรือ -0.30% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,251.19 จดุ เพิ่มขึน้ 3.60 จดุ หรือ +0.03% 

• (-) "เยลเลน" เตือนเงินเฟ้อในสหรัฐก าลังพุ่งสูงจนยอมรับไม่ได้  นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั กล่าวเตือนว่าเงินเฟ้อในสหรฐัก าลงัพุ่งสงูจน
ยอมรบัไม่ได ้และการสกัดเงินเฟ้อใหช้ะลอตวัลงถือเป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัท่ีสดุของรฐับาลสหรฐั  "เราสนบัสนุนความพยายามของเฟดเพื่อใหเ้งินเฟ้อ
อยู่ภายใตค้วามควบคมุ นอกจากนี ้เราก าลงัด าเนินการตามมาตรการของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยใหเ้งินเฟ้อปรบัตวัลงในระยะสัน้ โดยเราก าลงัด าเนินการ
เก่ียวกบัราคาพลงังาน และการระบายน า้มนัจากคลงัส ารอง" นางเยลเลนกล่าวท่ีเกาะบาหลีก่อนการประชมุรฐัมนตรีคลงัของกลุ่ม G20 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า รับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบีย้แรงสกัดเงินเฟ้อ  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (14 ก.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้ดอกเบีย้แรงถึง 1%  ในเดือนนี ้
หลงัตวัเลขเงินเฟ้อสหรฐัพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี  ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุล
ในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.53% แตะท่ีระดับ 108.5420  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 138.86 เยน จากระดบั 137.33 เยน และแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับฟรงัก์สวิส ท่ีระดับ 0.9830 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9793 ฟรงัก์ นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.3105 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2970 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0032 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0065 ด อลลาร ์
ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.1833 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1903 ดอลลาร ์ 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI เพ่ิมขึน้ 1.1% ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงิน
เฟ้อจากการใชจ้่ายของผูผ้ลิต เพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.8% หลงัจากปรบัตวัขึน้ 0.9% ใน
เดือนพ.ค.  เมื่อเทียบรายปี ดชันี PPI พุ่งขึน้ 11.3% หลงัจากดีดตวัขึน้ 10.9% ในเดือนพ.ค.  ส่วนดชันี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน 
ปรบัตวัขึน้ 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค.  เมื่อเทียบรายปี ดชันี PPI พืน้ฐาน ปรบัตวัขึน้ 8.2% หลงัจากดีดตวัขึน้ 8.5% ใน
เดือนพ.ค. 

• (-) ยุโรปปรับลดคาดการณศ์ก.ยูโรโซน เซ่นพิษสงครามยูเครน  คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ประกาศปรบัลดคาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจยูโร
โซนในปีนีแ้ละในปีถดัไป พรอ้มปรบัเพิ่มคาดการณเ์งินเฟ้อ เนื่องจากผลกระทบจากสงครามรสัเซีย-ยเูครน  ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า คณะกรรมาธิการ
ยุโรปไดห้ารือร่วมกับรฐัมนตรีคลงัยูโรโซนเรียบรอ้ยแลว้เมื่อวันจันทรท่ี์ผ่านมา  คณะกรรมาธิการยุโรปคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะโต 2.6% ในปีนี ้
ลดลงเล็กนอ้ยจากท่ีเคยคาดไวว่้าจะโต 2.7% แต่ในปีหนา้ เมื่อผลกระทบของสงครามยูเครนและราคาพลงังานท่ีสูงขึน้ทวีความรุนแรงขึน้ การเ ติบโตทาง
เศรษฐกิจจึงคาดว่าจะอยู่ท่ี 1.4% จากท่ีเคยคาดว่าจะขยายตัว 2.3%  ส าหรบัการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) 
ยงัคงอยู่ท่ี 2.7% ไม่เปลี่ยนแปลงในปีนี ้แต่ปรบัลดลงเหลือ 1.5% ในปี 2566 จากเดิมที่คาดการณไ์วท่ี้ 2.3% 

• (+/-) เจ้าหน้าทีเ่ฟดเผยพร้อมขึน้ดอกเบีย้ 1% เดือนนี ้หากข้อมูลเศรษฐกิจสนับสนุน  นายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หน่ึงในคณะผูว่้าการธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) กล่าวว่า เขาพรอ้มท่ีจะพิจารณาปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1% ในการประชุมเดือนก.ค. หากขอ้มลูเศรษฐกิจสนับสนุนการปรบัขึน้อั ตราดอกเบีย้
ดงักล่าว  นายวอลเลอรก์ล่าวว่า แมเ้ขาสนับสนุนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวนัท่ี 26-27 ก.ค. แต่เขาก็จะจับตาขอ้มลูเศรษฐกิจ และ
เปิดกวา้งต่อการตดัสินใจเพื่อควบคมุเงินเฟ้อ  "การตดัสินใจส าหรบัการประชมุในเดือนก.ค.จะขึน้อยู่กบัขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีเขา้มา โดยเราจะไดร้บัขอ้มลูยอด
คา้ปลีก และยอดขายบา้นก่อนท่ีจะถึงการประชุมเดือนนี ้ซึ่งถา้ขอ้มลูเหล่านีแ้ข็งแกร่งกว่าท่ีคาด ผมก็จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในอตัราท่ีรุนแรงกว่าในเดือน
มิ.ย." นายวอลเลอรก์ล่าว 

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 12 ก.ค. 16.00 น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -53.8** -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -51.1** -28.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.5** 38.1 

วนัพธุท่ี 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.5%** -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.8%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   1.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** 0.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.1%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.4%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   244K** 235K 

 22.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศุกรท่ี์ 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   1.0% 4.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 08 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


