
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,707 1,691 1,676 

1,738 1,757 1,786 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้  8.10  ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าอ่อนตวัลงท าระดับต ่าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,712.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่ราคา
ทองค าจะปรบัตวัขึน้  ในทนัทีที่เอสแอนดพ์ี โกลบอล  เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบือ้งตน้ของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั 47.5 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าสดุในรอบ 26 เดือน  ทัง้นี ้ ดชันี PMI ที่ต  ่ากว่า 50 บ่งชีว้่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก าลงัหดตวัลง  นั่นกระตุน้ความวติกวา่เศรษฐกิจสหรฐัใกลเ้ขา้สู่ภาวะถดถอย  สถานการณด์งักล่าวกดดนั
ดชันีดอลลารใ์หอ้่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาหท์ี่ 106.11 ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 เดือนที่  2.7%  จากแรงซือ้
พนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  จนเป็นปัจจยัหนนุทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพิ่ม  ส่งผลใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวัน
และเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาหบ์ริเวณ 1,738.91 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  สกลุเงินดอลลารฟ้ื์นตวัลดชว่งตดิลบลงในชว่งปลายตลาด  ขณะที่นกัลงทนุบางส่วนกลบัเขา้ซือ้ดอลลารใ์น
ฐานะสกุลเงินปลอดภัย  พรอ้มกับเทขายสินทรพัยเ์สี่ยงสะทอ้นจากดัชนีดาวโจนสท์ี่ ปิดลดลง 137.61 จุด หรือ -0.43%, ดัชนี S&P500 ปิด -0.93% และดัชนี Nasdaq ปิด -1.87% น าโดยการ
ปรบัตวัลงของหุน้โซเชียลมีเดียและหุน้เทคโนโลยีการโฆษณา (AdTech) ปัจจยัที่กล่าวกดดนัใหเ้กิดแรงขายท าก าไรในตลาดทองค า  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบั
วนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1738.91 1712.60 1718.30 1726.40 8.10 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,715.93 18.72 107.40 

MA 50 Days 1,803.46 20.72 104.61 

MA 200 Days 1,843.63 22.98 99.21 

RSI 9 Days 41.62 32.30 51.67 

RSI 14 Days 37.65 31.86 55.85 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.87 0.00 

ishare 15,566.82 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน -0.0612 -0.6171 0.5211 

10 วัน 0.7085 -0.2189 -0.3120 

20 วัน 0.9465 0.8241 0.8883 

50 วัน 0.9700 0.8364 0.9304 

100 วัน 0.9812 0.1241 0.8976 

200 วัน 0.7566 0.4596 0.0383 

 

 

25 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,737-1,757 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,707-1,691 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 ราคาเริ่มฟ้ืนตวัขึน้หลงัจากปรบัตวัลงในวนัก่อนหนา้ แต่หากระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 
1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสอ่อนตัวลงเพื่อสรา้งฐานราคา โดยหากราคาไม่สามารถยืน
เหนือบริเวณแนวตา้นแรกโซน 1,738 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยบัลงจะมีแนวรบัระยะสัน้ในโซน 
1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรก  แนวรบัถดัไปจะอยู่ที่ 1,691 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) WHO ประกาศให้ฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศเมื่อวนัเสาร ์(23 ก.ค.) ใหโ้รคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุระหว่างประเทศ หลงัพบระบาดแลว้
ในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก  ส านกัข่าวเอพีรายงานว่า ภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุระหว่างประเทศถือเป็นการเตือนภยัขัน้สงูสดุของ WHO แม้
ประกาศดงักล่าวอาจไม่ไดห้มายถึงโรคระบาดหรือโรครา้ยแรงเสมอไป โดย WHO ออกประกาศในลกัษณะนีค้รัง้ล่าสดุกบัโรคโควิด-19 

• (+) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐหดตัวคร้ังแรกรอบกว่า 2 ปี  เอสแอนดพ์ี โกลบอลเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาค
การผลิตและภาคบริการเบือ้งตน้ของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั 47.5 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 26 เดือน จากระดบั 52.3 ในเดื อนมิ.ย.  
ดชันี PMI อยู่ต  ่ากว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคธุรกิจของสหรฐัอยู่ในภาวะหดตัว โดยเป็นการหดตัวครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.
2563 โดยถูกกดดนัจากภาวะหดตวัในภาคบริการ ขณะท่ีภาคการผลิตปรบัตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี โดยไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตัว
ของค าสั่งซือ้ใหม่และการจา้งงาน ขณะท่ีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ย.2563  ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตเบือ้งตน้ 
อยู่ท่ี 52.3 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 24 เดือน จากระดบั 52.7 ในเดือนมิ.ย.  ส่วนดชันี PMI ภาคบรกิารเบือ้งตน้ อยู่ท่ี 47.0 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 
26 เดือน จากระดบั 52.7 ในเดือนมิ.ย. 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปรวิรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวันศุกร ์(22 ก.ค.) โดยดอลลารถ์ูกกดดนัจากการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรฐั  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเ ป็นดชันีวัด
ความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.17% แตะท่ีระดบั 106.7300  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
เงินเยนที่ระดบั 136.20 เยน จากระดบั 137.65 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิสท่ีระดบั 0.9640 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9685 ฟรงัก์  แต่ดอลลาร์
สหรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดาท่ีระดบั 1.2921 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2893 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรทรงตวัเมื่อเทียบกบัดอลลาร์
สหรฐัท่ีระดับ 1.0198, เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.1980 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1952 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 
0.6912 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6903 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 137.61 จุด จากแรงขายหลังผิดหวังผลประกอบการ   ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดลบในวันศุกร ์(22 ก.ค.) 
เนื่องจากนกัลงทุนผิดหวงักับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทสแนป ขณะท่ีการปรบัตวัลงของหุน้โซเชียลมีเดี ยและหุน้เทคโนโลยีการโฆษณา 
(AdTech) ไดบ้ดบังปัจจยับวกจากการปรบัตวัขึน้ของหุน้อเมริกัน เอ็กซเ์พรสซึ่งคาดการณแ์นวโนม้ผลประกอบการท่ีสดใส  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,899.29 จุด ลดลง 137.61 จดุ หรือ -0.43%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,961.63 จดุ ลดลง 37.32 จดุ หรือ -0.93% และดชันี Nasdaq 
ปิดท่ี 11,834.11 จดุ ลดลง 225.50 จดุ หรือ -1.87% 

• (+) ท าเนียบขาว อนุมัติช่วยเหลือการทหารยูเครนเพิ่มอีก 270 ล้านดอลลาร ์ ท าเนียบขาวประกาศส่งความช่วยเหลือดา้นความมั่นคงแก่
ยูเครนอีก 270 ล้านดอลลาร ์ซึ่งรวมถึงการส่งระบบจรวดหลายล ากล้อง (High Mobility Artillery Rocket System – HIMARS) และโดรนเพื่อ
ปฏิบตัิการยทุธวิธี ดา้นผูน้  ายเูครนปัดเจรจาหยดุยิงกบัรสัเซีย จนกว่าจะไดท้วงคืนพืน้ท่ีท่ีรสัเซียบกุยึดครองไดเ้สียก่อน 

• (-) รัสเซีย VS ยูเครนลงนามข้อตกลงประวัติศาสตร ์ปลดล็อกวิกฤตอาหารโลก  รสัเซียและยูเครนไดล้งนามในขอ้ตกลงส่งออกธัญพืชในวนันี ้
ซึ่งจะช่วยคลี่คลายวิกฤตอาหารทั่วโลก โดยพิธีดงักล่าวมีขึน้ท่ีพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชในนครอิสตนับลูของตรุกี  ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออรโ์ด
กนั ผูน้  าตรุกี และนายอนัโตนิโอ กเูตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการเจรจากบัประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน 
ผูน้  ารสัเซีย เพื่อใหม้ีการท าขอ้ตกลงดงักล่าว ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามครัง้นี ้ ทัง้นี ้ปธน.เออรโ์ดกนักล่าวว่า การลงนามขอ้ตกลงส่งออก
ธัญพืชในวนันีถื้อเป็นข่าวดีส าหรบัชาวโลก ซึ่งจะช่วยแกไ้ขวิกฤตการณด์า้นอาหาร และป้องกนัประชากรโลกหลายพนัลา้นคนจากความอดอยาก 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.0 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   96.8 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   -17 -11 

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

วนัพธุท่ี 27 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -29.0 -27.4 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.2% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   -0.5% 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -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   0.4% -1.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   253K 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 ้

 
 

 

 


