
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,697 1,676 1,652 

1,724 1,746 1,763 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวเพิ่มขึน้ 2.40 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวันราคาทองค าไดร้บัแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร ์ ทัง้นี ้ ดชันีดอลลารไ์ดร้บัแรงกดดันหลายประการ  
ไดแ้ก่ (1.) สกลุเงินยโูรแข็งค่าขึน้แตะระดบัสงูสุดในรอบ 2 สปัดาหท์ี่ 1.0267 ดอลลาร ์ ขานรบัรายงานของ Reuters ที่ระบวุ่า  เจา้หนา้ที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก าลงัพิจารณาปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีนี ้ซึ่งจะเป็นการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้มากกว่า 0.25% ที่มีการคาดการณ์ก่อนหนา้นี ้ (2.) เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้  หลงัอัตราการ
ว่างงานของสหราชอาณาจกัรอยู่ที่ระดบั 3.8% ในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนพ.ค. ในขณะที่จ  านวนคนท างานเพิ่มขึน้มากที่สดุนบัตัง้แต่กลางปี 2021 สะทอ้นความแข็งแกรง่ของตลาดแรงงานซึ่งจะ
เปิดทางใหธ้นาคารกลางองักฤษ(BoE)เดินหนา้ขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  ปัจจยัที่กล่าวมากดดันให้ดชันีดอลลารปิ์ดตลาดดว้ยการอ่อนค่าลง 0.68% จนเป็นปัจจยัหนุนราคาทองค าให้
ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ  1,718.39 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าลดช่วงบวกลงจากแรงขายท าก าไร  ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีพุ่งเหนือ 3% 
จากแรงขายพนัธบัตรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย  หลงันักลงทุนกลบัมาเปิดรบัความเสี่ยง(Risk on) สะทอ้นจากดัชนีดาวโจนสปิ์ดพุ่งขึน้ 754.44 จุด หรือ +2.43%, ดัชนี S&P500 ปิด +2.76% 
และดชันี Nasdaq ปิด +3.11% ปัจจยัดงักล่าวกดดนัทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพิ่ม  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันี ้
ติดตามการเปิดเผยยอดขายบา้นมือสองของสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1718.39 1704.80 1708.40 1710.60 2.40 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,721.85 18.89 107.57 

MA 50 Days 1,809.48 20.87 104.47 

MA 200 Days 1,844.49 23.05 99.01 

RSI 9 Days 23.27 31.96 48.54 

RSI 14 Days 26.77 31.55 54.65 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,009.06 0.00 

ishare 15,787.66 -256.71 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9060 -0.3996 -0.2627 

10 วัน 0.9573 0.1997 0.1504 

20 วัน 0.9592 0.7642 0.9462 

50 วัน 0.9640 0.7841 0.9271 

100 วัน 0.9796 0.0666 0.8886 

200 วัน 0.7307 0.4856 -0.0409 

 

 

20 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,700-1,697 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,724-1,746 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,676 

 

 

ราคาทองค าเคลื่อนไหวในกรอบ ขณะท่ีแนวรบัระยะสัน้นั้นจะอยู่บริเวณ 1,700-1,697 ดอลลารต่์อออนซ ์
(1,697 ระดับต ่าสุดของสัปดาหท่ี์ผ่านมา) หากยืนได ้ราคาพยายามขึน้ไปทดสอบแนวตา้นในโซน  1,724-
1,746 ดอลลารต่์อออนซ ์(1,746 ระดบัสูงสุดของสปัดาหท่ี์ผ่านมา) แต่หากยืนเหนือแนวรบัแรกไม่ได ้ ท าให้
ราคามีโอกาสปรบัตวัลงต่อทดสอบแนวรบัถัดไป 1,680-1,676 ดอลลารต่์อออนซ ์(1,676 ระดบัต ่าสุดของ
ปี2021) 
 



 

 

• (+) ยูโรแข็งค่า รับคาดการณ ์ECB ขึน้ดบ.คร้ังแรกในรอบ 11 ปี  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์
ในวนัองัคาร (19 ก.ค.) โดยไดปั้จจัยหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมวนัพฤหสับดีนี ้ 
ทัง้นี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.64% แตะท่ีระดับ 107.3360  ยูโร
แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0234 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0154 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 1.1998 ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.1953 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6896 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6814 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับ
เงินเยน ท่ีระดบั 138.21 เยน จากระดบั 138.04 เยน แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9690 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9770 ฟรงัก ์และอ่อนค่าเมื่อ
เทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2882 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2964 ดอลลารแ์คนาดา 

• (+) ตลาดบอนดส์หรัฐเกิด inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย  ตลาดพันธบัตรสหรฐัยังคงเกิดภาวะ inverted yield curve ขณะท่ี
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ2 ปีดีดตวัเหนือระดบั 3.20% และสงูกว่าอาย ุ5 ปี, 10 ปี และ 30 ปี ท่ามกลางความกงัวลท่ีว่าเศรษฐกิจสหรฐั
จะเผชิญภาวะถดถอยจากการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ณ เวลา 23.48 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทน
พันธบัตรรฐับาลอายุ 2 ปี อยู่ท่ีระดับ 3.208% โดยสูงกว่าพันธบัตรอายุ 5 ปี ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 3.136% ขณะท่ีพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ท่ีระดับ 3.01% และ
พนัธบตัรอาย ุ30 ปี อยู่ท่ี 3.169% 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านต ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นลดลง 2% ในเดือนมิ.ย. 
สู่ระดบั 1.559 ลา้นยูนิต ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2564 และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 1.580 ลา้นยูนิต จากระดบั 1.591 ลา้นยู
นิตในเดือนพ.ค.  การเริ่มตน้สรา้งบา้นไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของอัตราดอกเบีย้เงินกูจ้  านอง และราคาวสัดุก่อสรา้ง รวมทัง้การขา ดแคลนแรงงาน  
ตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นส าหรบัครอบครวัเดี่ยวดิ่งลง 8.1% ส่วนการก่อสรา้งบา้นส าหรบัหลายครอบครวั ซึ่งรวมถึงอพารท์เมนทแ์ละคอนโดมิเนียม พุ่ง
ขึน้ 15%  ส่วนการอนญุาตก่อสรา้งบา้นลดลง 0.6% สู่ระดบั 1.69 ลา้นยนิูต แต่สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 1.68 ลา้นยนิูต 

• (+) แหล่งข่าวเผยรัสเซียกลับมาส่งก๊าซผ่าน Nord Stream 1 หลังซ่อมบ ารุงเสร็จสิน้  แหล่งข่าวระบุว่า รสัเซียจะกลบัมาส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัยโุรป
ผ่านทางท่อส่ง Nord Stream 1 หลงัเสรจ็สิน้การซ่อมบ ารุงในวนัท่ี 21 ก.ค. หลงัจากท่ีก่อนหนา้นีม้ีความวิตกกงัวลว่ารสัเซียจะไม่ส่งก๊าซใหย้โุรป แมเ้สรจ็สิน้
การซ่อมบ ารุงในวนัดงักล่าว  แหล่งข่าวเปิดเผยว่า รสัเซียจะกลบัมาส่งก๊าซใหแ้ก่สหภาพยุโรป (EU) ตามปกติ แต่ต  ่ากว่าระดบั 160 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อ
วนั ซึ่งเป็นระดบัการส่งก๊าซเต็มศกัยภาพของท่อส่งดงักล่าว  ทัง้นี ้ท่อส่ง Nord Stream 1 ซึ่งจดัส่งก๊าซมากกว่า 1 ใน 3 ของรสัเซียใหแ้ก่ยโุรป ไดท้ าการซ่อม
บ ารุงประจ าปีตัง้แต่วนัท่ี 11 ก.ค. และมีก าหนดเสรจ็สิน้ในวนัท่ี 21 ก.ค. 

• (+) อังกฤษใกล้ได้นายกฯเชื้อสายอินเดีย หลัง "ซูแนค" คว้าผลโหวตสูงสุดวันนี้  พรรคอนุรกัษ์นิยมไดเ้สร็จสิน้การลงคะแนนเลือกผูส้มัคร 3 คน
สดุทา้ยท่ีจะเขา้สู่การแข่งขนัชิงต าแหน่งหวัหนา้พรรคแลว้ โดยนายริชิ ซูแนค อดีตรฐัมนตรีคลงัองักฤษ ไดค้ะแนนเสียงสงูสดุ (118) ตามมาดว้ยนางเพนนี 
มอรด์อนท ์รฐัมนตรีการคา้ (92) นางลิซ ทรสัส ์รฐัมนตรีต่างประเทศ (86) และนางเคมิ เบดนอซ อดีตรฐัมนตรีกระทรวงความเสมอภาค (59) พรรคอนุรกัษ์
นิยมจัดการลงคะแนนเสียงในวนันี ้โดยผูม้ีสิทธิลงคะแนนเสียงคือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสงักัดพรรคอนุรกัษ์นิยมจ านวน 358 คน ซึ่งผลการลงคะแนน
ดงักล่าวส่งผลใหน้างเบดนอซถูกคดัออกจากการแข่งขนั  พรรคอนรุกัษ์นิยมจะจัดการลงคะแนนเสียงอีกครัง้ในวนัพรุง่นีเ้พื่อคดัเลือกผูส้มัคร 2 คนสดุทา้ยท่ี
จะเขา้สู่การแข่งขนัชิงต าแหน่งหวัหนา้พรรค และจะมีการประกาศผลหลงัเสรจ็สิน้การนับคะแนน ซึ่งผูส้มคัร 2 คนดังกล่าวจะเขา้สู่กระบวนการลงคะแนน
ของสมาชิกพรรคทั่วประเทศจ านวนกว่า 200,000 คน โดยคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อผูช้นะการลงคะแนนในเดือนก.ย. ซึ่งผูช้นะจะเป็นผูน้  าพรรค
อนุรักษ์นิยมคนใหม่แทนนายบอริส จอห์นสัน และจะเป็นนายกรฐัมนตรีอังกฤษโดยอัตโนมัติ เน่ืองจากพรรคอนุรกัษ์นิยมครองเสียงขา้งมากในสภา
ผูแ้ทนราษฎรองักฤษ โดยจะเป็นนายกรฐัมนตรีคนท่ี 4 ขององักฤษในรอบ 6 ปี 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 754.44 จุด ขานรับผลประกอบการสดใส  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 700 จุดในวนัองัคาร (19 ก.ค.) ขานรบั
ผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทฮลัลิเบอรต์นั ซึ่งเป็นบริษัทพลงังานรายใหญ่ของสหรฐั  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ด
ท่ี 31,827.05 จุด พุ่ งขึ ้น 754.44 จุด หรือ +2.43%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,936.69 จุด เพิ่มขึ ้น 105.84 จุด หรือ +2.76% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 
11,713.15 จดุ เพิ่มขึน้ 353.10 จดุ หรือ +3.11% 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 18 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    55** 67 

วนัองัคารท่ี 19 ก.ค. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M** 1.70M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.56M** 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.3% 9.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.40M 5.41M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้ดิบมนัรายสปัดาห ์   - 3.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.25% 0.00% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : คริสติน ลาการด์   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.5% -0.4% 

วนัศุกรท่ี์ 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   52.0 53.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   53.6 54.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   51.6 52.7 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   52.6 52.7 

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

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 15 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


