
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,707 1,691 1,676 

1,738 1,757 1,786 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวลดลง  2.30 ดอลลารต์่อออนซ ์  โดยระหว่างวันราคาทองค าปรบัตัวลดลงโดยไดร้บัแรงกดดันหลกัมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร  ทั้งนี ้ ยูโรอ่อนค่าลงหลงัจาก 
Gazprom ของรสัเซีย กล่าวว่า ก๊าซที่จัดส่งไปยงัเยอรมนีผ่านท่อส่ง Nord Stream 1 จะลดลงเหลือ 33 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนันับตัง้แต่วนัพุธเป็นตน้ไป  ซึ่งถือว่าคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการจดัส่งใน
ปัจจบุนัซึ่งอยู่ที่ 40% ของความสามารถในการส่งก๊าซทัง้หมด  ขณะที่ EU บรรลุขอ้ตกลงโดยสมัครใจที่จะลดการใชก้๊าซลง 15% โดยสมคัรใจตัง้แต่เดือนส.ค.ถึงมี.ค.ซึ่งก่อใหเ้กิดความวิตกว่ายโุรปจะเผชิญ
กบัวิกฤตอปุทานก๊าซ  ซึ่งจะยิ่งซ า้เติมเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางอยู่แลว้และเพ่ิมความเสี่ยงเกี่ยวกบัภาวะถดถอย(Recession) ปัจจยันีเ้องกดดนัยโูรใหปิ้ดอ่อนค่าลง -0.98% ซึ่งเป็นการรว่งลงในรายวนัที่
มากที่สดุนับตัง้แต่วนัที่ 11 ก.ค.ซึ่งส่งผลหนนุดัชนีดอลลาร ์ และกดดันทองค าใหร้่วงลงทดสอบระดับต ่าสดุบริเวณ 1,713.59 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  การปรบัตัวลงยังคงอยู่ในกรอบเนื่องจากนัก
ลงทนุบางส่วนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  จากความวิตกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกหลงั IMF ปรบัลดตวัเลขคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกทัง้ในปีนีแ้ละปีหนา้  ส่วนวอลมารท์ปรบัลด
คาดการณผ์ลประกอบการในปีนี ้ ขณะที่แรงซือ้พนัธบัตรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัยฉุดอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ใหร้ว่งลงสู่ระดบัต ่าสุดที่ 2.7068% ในระหว่างวันจนเป็นปัจจยัที่
ช่วยพยุงทองค าเพ่ิม  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนและ ยอดท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขาย  และจบัตามติอตัราดอกเบีย้
นโยบายของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ว่าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เท่าใด  (75 bps หรือ 100 bps) พรอ้มกบัรอฟังสญัญาณการนดอกเบีย้ของเฟดในอนาคตจากถอ้ยแถลงของประธานเฟด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1728.09 1713.59 1718.60 1716.40 -2.30 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,712.89 18.63 107.17 

MA 50 Days 1,799.45 20.60 104.75 

MA 200 Days 1,843.02 22.93 99.34 

RSI 9 Days 39.94 38.69 54.07 

RSI 14 Days 36.87 35.71 56.83 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,005.29 0.00 

ishare 15,414.82 -108.98 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน -0.1909 -0.9525 0.2953 

10 วัน 0.4566 -0.5345 -0.0182 

20 วัน 0.9390 0.7702 0.8344 

50 วัน 0.9754 0.8528 0.9352 

100 วัน 0.9834 0.0914 0.9125 

200 วัน 0.7766 0.4461 0.0890 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,739-1,738 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนท าก าไร $1,707 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,757 

 

 ราคาทองค ายังคงพยายามยืนเหนือ 1,713-1,707 ดอลลารต์่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณ
ดงักล่าวไดห้ลายชั่วโมง มีแนวโนม้ขึน้ทดสอบ 1,729-1,738 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถปรบัขึน้
ไปยืนได ้จะเกิดแรงขายออกมาอีกครัง้ โดยแนวรบัระยะแรกจะอยู่ที่ 1,707 และแนวรบัถดัไปจะอยู่บริเวณ 
1,691-1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) IMF ห่ันคาดการณเ์ศรษฐกิจโลก เตือนเงินเฟ้อพุ่งฉุดเศรษฐกิจถดถอย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรบัลดตวัเลขคาดการณ์
การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 และ 2566 โดยเตือนว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้เขา้สู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางความเสี่ยงจากเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนท่ีรุนแรงกว่าคาด รวมทัง้ผลกระทบจากการท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารบุกโจมตียูเครน  ทัง้นี ้ IMF เปิดเผยรายงานแนวโนม้เศรษฐกิจ
โลก (World Economic Outlook) ในวนันี ้โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตวั 3.2% ในปี 2565 ก่อนท่ีจะชะลอตัวสู่ 2.9% ในปี 2566 โดย
ปรบัลดลง 0.4% และ 0.7% ตามล าดับจากตวัเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.  IMF ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัสู่ระดับ 2.3% ในปี 
2565 และ 1.0% ในปี 2566 ขณะท่ีคาดว่าเศรษฐกิจจีนขยายตวั 3.3% ในปีนี ้ซึ่ง เป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 40 ปี และปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียสู่
ระดบั 7.4% ในปีนี ้ นอกจากนี ้IMF ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจยโูรโซนสู่ระดบั 2.6% ในปี 2565 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 228.50 จุด หลังวอลมารท์ห่ันคาดการณก์ าไร  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงในวนัองัคาร (26 ก.ค.) หลงัจากบริษัท
วอลมารท์ปรบัลดคาดการณ์ผลประกอบการในปีนี ้ซึ่งไดฉุ้ดราคาหุน้กลุ่มคา้ปลีกดิ่งลงดว้ย นอกจากนี ้ตลาดยังถูกกดดนัจากดัชนีความเชื่อมั่ นผูบ้ริโภค
สหรฐัท่ีลดลงติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 3 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ปรบัลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งในปีนีแ้ละปีหนา้  ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,761.54 จุด ร่วงลง 228.50 จุด หรือ -0.71%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,921.05 จุด ลดลง 45.79 จุด หรือ -1.15% และดชันี 
Nasdaq ปิดท่ี 11,562.57 จดุ รว่งลง 220.09 จดุ หรือ -1.87% 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ต ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัรายงานว่า ยอดขายบา้นใหม่ลดลง 8.1% สู่ระดบั 590,000 ยูนิตใน
เดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย.2563 และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 660,000 ยนิูต จากระดบั 642,000 ยนิูตในเดือนพ.ค. 

• (+) Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3  ผลส ารวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ 
ระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัร่วงลง 2.7 จดุ สู่ระดบั 95.7 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการปรบัตวัลงเป็น เดือนท่ี 3 ติดต่อกัน  ดชันีความเชื่อมั่นของ
ผูบ้ริโภคดิ่งลง ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ และความวิตกท่ีว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะชะลอตวัลงในช่วงครึ่งหลงัของปีนี ้ ดชันีความเชื่อมั่นต่อสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจบุนัรว่งลงสู่ระดบั 141.3 ขณะที่ดชันีคาดการณภ์าวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้รว่งลงสู่ระดบั 65.3 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่า รับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบีย้ 0.75%  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัองัคาร (26 ก.ค.) โดยไดแ้รงหนนุจากการคาดการณท่ี์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุสปัดาหนี์ ้ 
ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.66% แตะท่ี ระดบั 107.1880  ยูโร
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0126 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0223 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.2029 ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.2048 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6933 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6954 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับเงินเยน ท่ีระดบั 136.68 เยน จากระดับ 136.70 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังกส์วิส ท่ีระดับ 0.9629 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9646 ฟรงัก ์แต่ดอลลาร์
สหรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2896 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2846 ดอลลารแ์คนาดา 

• (-) น ้ามัน WTI ปิดร่วง $1.72 กังวลข่าวสหรัฐระบายน ้ามันในคลังส ารอง  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัองัคาร (25 
ก.ค.) หลงัมีรายงานว่าสหรฐัเตรียมระบายน า้มนัในคลงัส ารองเพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของราคา นอกจากนี ้สญัญาน า้มนัยงัถกูกดดนัจากดชันีความเชื่อมั่นของ
ผูบ้ริโภคสหรฐัท่ีร่วงลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 3 ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 
1.72 ดอลลาร ์หรือ 1.8% ปิดท่ี 94.98 ดอลลาร/์บารเ์รล  ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 75 เซนต ์หรือ 0.7% ปิดท่ี 104.40 
ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+/-) "เอสแอนดพี์" เผยราคาบ้านสหรัฐเร่ิมชะลอตัวในเดือนพ.ค.  ผลส ารวจของเอสแอนดพ์ี คอรโ์ลจิก เคส ชิลเลอร ์บ่งชีว่้า ราคาบา้นในสหรฐัไดเ้ริ่ม
ชะลอตวัในเดือนพ.ค.  ทั้งนี ้ดชันีราคาบา้นทั่วประเทศในสหรฐัเพิ่มขึน้ 19.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี แต่ต  ่ากว่าระดับ 20.6% ใ นเดือนเม.ย.  ส่วน
ดชันีราคาบา้นใน 20 เมืองของสหรฐั เพิ่มขึน้ 20.5% หลงัจากเพิ่มขึน้ 21.2% ในเดือนเม.ย. 

 
 

                         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   88.6** 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   95.7** 98.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   0** -11 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.   590K** 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 ้

 
 

 

 


