
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,676 1,652 1,633 

1,714 1,732 1,751 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง  14.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวนัราคาจะดีดตวัทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,714.28 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่เป็นอีกครัง้ที่ราคาทองค าเผชิญกับ
แรงขายท าก าไรหลงัจากราคาไม่สามารถทะลผุ่าน Trendline ที่ลากเชื่อมระหว่าง High ของ 2 วนัท าการก่อนหนา้ได ้ จนกระทั่งราคาหลดุ Neckline ของ pattern H&S ส่งผลใหเ้กิดแรงขายทาง
เทคนิคเพิ่ม  ในแง่ของปัจจยัพืน้ฐาน  ราคาไดร้บัแรงกดดนัจากดชันีดอลลารท์ี่ฟ้ืนตวัจากระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาห ์ ทัง้นี ้ ดอลลารไ์ดร้บัแรงหนุนจากการอ่อนค่าของยโูรอ่อนค่าเนื่องจากนัก
ลงทนุระมดัระวังในการถือครองยโูรก่อนที่ธนาคารกลางยโุรป(ECB) จะประชมุนโยบายการเงินเสรจ็สิน้ในวนันี ้ ประกอบกบันกัลงทุนกลบัมาวิตกเกี่ยวกบัวิกฤติพลงังานในยโุรปอีกครัง้  หลงัจาก
ประธานาธิบดีปตูิน เตือนวานนีว้่า ศกัยภาพในการส่งของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ซึ่งเป็นท่อส่งขนาดใหญ่ที่สดุที่ล  าเลียงก๊าซจากรสัเซียใหก้บัยโุรปนัน้อาจจะลดลงอีก เนื่องจากการซ่อมบ ารุง
ด าเนินไปอย่างลา่ชา้  ขณะที่สหภาพยโุรปกล่าววานนีว้า่ตัง้เป้าหมายจะลดการใชก้๊าซลง 15% ในช่วงเดือนส.ค.จนถึงเดือนมี.ค. เมื่อเทียบกบัการบริโภคเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2016-2021 ซึ่ง
ความวิตกว่าวิกฤตพลงังานอาจยิ่งฉุดเศรษฐกิจในยโูรโซนเป็นปัจจยัส าคญัที่กระตุน้ใหเ้กิดแรงขายในยโูรเพิ่ม  สถานการณด์ังกล่าวฉดุทองค าใหท้ าระดับต ่าสุดครัง้ใหม่ของปีนี ้ และแตะระดับ
ต ่าสดุในรอบเกือบ 1 ปีที่ 1,689.6 ดอลลารต์่อออนซใ์นช่วงเชา้วนันีข้องตลาดเอเชีย  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -3.19 ตนั  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาผลการประชมุ ECB และติดตามการ
เปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานและดชันีชีน้  าเศรษฐกิจของ CB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1714.28 1692.46 1710.70 1695.70 -14.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,715.63 18.82 107.62 

MA 50 Days 1,806.58 20.82 104.53 

MA 200 Days 1,843.89 23.02 99.08 

RSI 9 Days 18.22 28.25 54.10 

RSI 14 Days 23.27 29.33 58.06 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.87 -3.19 

ishare 15,592.63 -195.03 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน -0.0713 0.1709 -0.1821 

10 วัน 0.9225 0.2584 -0.1181 

20 วัน 0.9559 0.7985 0.9217 

50 วัน 0.9655 0.8092 0.9259 

100 วัน 0.9803 0.0849 0.8935 

200 วัน 0.7404 0.4737 -0.0126 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,680-1,676 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,707-1,714 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,676 

 

 

ราคาทองค ายงัสรา้งระดบัต ่าสดุใหม่จากสปัดาหท์ี่ผ่านมา (1,697 ระดบัต ่าสดุของสปัดาหท์ี่ผ่านมา) 
ส่งผลใหแ้รงซือ้ยงัคงถูกจ ากัด ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวตา้นระยะสัน้ในโซน 1,707-1,714 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์หากไม่สามารถยืนไดร้าคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัส าคญัจะอยู่ในบริเวณ 1,680-
1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์(1,676 ระดบัต ่าสดุของปี2021) 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนมิ.ย.  สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบา้น
มอืสองลดลง 5.4% สู่ระดบั 5.12 ลา้นยูนิตในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563 และเป็นการปรับตวัลงเป็นเดือนท่ี 
5 ติดต่อกนั  นกัวิเคราะหค์าดการณก์่อนหนา้นีว่้ายอดขายบา้นมือสองลดลงสู่ระดบั 5.38 ลา้นยนิูตในเดือนมิ.ย. 

• (+) เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow ล่าสุดบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ใน Q2/65  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า 
แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.6% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมท่ีคาดการณใ์นวนัท่ี 15 ก.ค.ว่ามีแนวโนม้หด
ตวั 1.5%  ตัวเลขคาดการณ์ GDPNow บ่งชีว่้า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.6% ทั้งในไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งแสดงว่าสหรฐัเขา้เกณฑนิ์ยามของการเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากเศรษฐกิจหดตวั 2 ไตรมาสติดต่อกนั 

• (+) สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเชื่อจ านองต ่าสุดรอบ 22 ปี เหตุดบ.เงินกู้ปรับตัวขึน้  สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรฐั เปิดเผยว่า 
จ านวนผูย้ื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองลดลง 6.3% ในสัปดาหท่ี์แลว้ แตะระดับต ่าสดุนับตั้งแต่ปี 2543 โดยไดร้บัผลกระทบจากเงินเฟ้อและอั ตราดอกเบีย้
เงินกูจ้  านองที่ปรบัตวัขึน้  จ านวนผูท่ี้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซล์ดลง 4% ในสปัดาหท่ี์แลว้ และดิ่งลง 80% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

• (-) ยูโรอ่อนค่าเทียบดอลล ์ก่อนตลาดรู้ผลประชุม ECB   ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วันพุธ (20 ก.ค.) ขณะท่ีนักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี ้ ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.37% แตะท่ีระดบั 107.0760  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์ห รฐั ท่ีระดบั 1.0179 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.0234 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.1967 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1998  ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อน
ค่าลงสู่ระดบั 0.6886 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6896 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 138.25 เยน จากระดั บ 138.21 เยน 
และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9719 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9690 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 
1.2878 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2882 ดอลลารแ์คนาดา 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 47.79 จุด รับผลประกอบการสดใส-แรงซือ้หุ้นเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกต่อเน่ืองเป็นวนัท่ี 2 ในวนัพุธ 
(20 ก.ค.) ขณะท่ีดชันี Nasdaq พุ่งขึน้เกือบ 1.6% โดยไดปั้จจัยหนุนจากแรงซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลยี และผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน  
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,874.84 จุด เพิ่มขึน้ 47.79 จุด หรือ + 0.15% , ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,959.90 จุด เพิ่มขึน้ 23.21 จุด เพิ่มขึน้ 
+0.59% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,897.65 จดุ เพิ่มขึน้ 184.50 จดุ หรือ +1.58% 

• (-) บิตคอยนพ์ุ่งไม่หยุด ล่าสุดทะลุ $24,000 เก็งเฟดไม่ขึน้ดอกเบีย้แรง  บิตคอยนพ์ุ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง ล่าสดุดีดตวัเหนือระดบั 24,000 ดอลลาร ์แตะ
ระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนในวนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณท่ี์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะไม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถึง 1% ในการประชุม
เดือนนี ้ ณ เวลา 21.39 น.ตามเวลาไทย บิตคอยนด์ีดตวัขึน้ 2.63% สู่ระดบั 24,018.75 ดอลลาร ์ในการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ Coinbase 

• (-) น ้ามัน WTI ปิดลบ $1.96 หลังสต็อกเบนซินสหรัฐพุ่งเกินคาด  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัพุธ (20 ก.ค.) หลงั
สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัเบนซินพุ่งขึน้มากกว่าคาดในสปัดาหท่ี์แลว้ ซึ่งบ่งชีถ้ึงอุปสงคท่ี์อ่อนแรงลงในสหรฐั นอกจากนี ้นักลงทุนยงักังวลว่าการท่ี
ธนาคารกลางหลายแห่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อาจจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั และส่งผลกระทบต่อความตอ้งการใชน้ า้มนั  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนั ดิบ WTI 
ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.96 ดอลลาร ์หรือ 1.9% ปิดท่ี 102.26 ดอลลาร/์บารเ์รล  ส่วนสัญญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 43 
เซนต ์หรือ 0.4% ปิดท่ี 106.92 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+/-) YouGov ฟันธง "ซูแนค" ชนะสนามเล็ก แต่พ่ายสนามใหญ่ ชวดเก้าอีน้ายกฯผู้ดี  YouGov ซึ่งเป็นบริษัทส ารวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์
เปิดเผยว่า นายริชิ ซูแนค อดีตรฐัมนตรีคลงัองักฤษ จะพ่ายแพต้่อนางลิซ ทรสัส ์รฐัมนตรีต่างประเทศองักฤษ ในการลงคะแนนเลือกหวัหนา้พร รคอนุรกัษ์
นิยมคนใหม่จากสมาชิกพรรคทั่วประเทศ แมว่้าเขาจะมีคะแนนน าเป็นอนัดับ 1 ในการลงคะแนนทุกรอบของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสงักัดพรรคอนุรกัษ์
นิยม  ทัง้นี ้YouGov เปิดเผยว่า จากการส ารวจสมาชิกพรรคอนรุกัษ์นิยมทั่วองักฤษ พบว่า นางทรสัสจ์ะไดร้บัคะแนนเหนือกว่านายซูแนค 54 ต่อ 35 

 
 

                         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. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.6%** 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.4%** 9.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.12M** 5.41M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้ดิบมนัรายสปัดาห ์   -0.4M** 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 ้

 
 

 

 


