
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,770 1,751 1,736 

1,795 1,814 1,832 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีป้รบัตวัเพิ่มขึน้ 13.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ ทัง้นี ้ ราคาทองค าในระหว่างวนัสามารถทรงตวัเหนือบริเวณ 1,770 ดอลลารต์่อออนซไ์ดต้ลอดทัง้วัน  โดยไดร้บัแรงปัจจัยหนุน 
ไดแ้ก่  (1.) การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ จากแรงขายท าก าไรหลงัจากที่ดอลลารพ์ุ่งขึน้ในวันศุกรข์านรบัการเปิดเผยตัวเลขในตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ งเกินคาด  ประกอบกับนักลงทุนลด
สถานะดอลลารก์่อนการเปิดเผยตวัเลขดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ในวนัพธุนี ้ ท่ามกลางการคาดการณม์ากว่าขึน้ว่าตวัเลข CPI จะบ่งชีว้่าเงินเฟ้อของสหรฐัไดผ้่านจดุสงูสดุไปแลว้  ประกอบกบัผล
ส ารวจจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์พบว่า ตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อของผูบ้ริโภคสหรฐัส าหรบัระยะเวลา 1 ปีและ 3 ปีขา้งหนา้ไดด้ิ่งลงอย่างมากในเดือนก.ค. จึงเป็นอีกประเด็นที่
ท าใหน้กัลงทนุเทขายดอลลารเ์พื่อรอความชดัเจนเกี่ยวกบัตวัเลขเงินเฟ้อ  และ (2.) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ 2.763% หลงัจากพุ่งแตะระดบัสงูสุด
นบัตัง้แต่วนัที ่22 ก.ค. บริเวณ 2.869% ในวนัศกุร ์โดยไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้พนับตัรในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั  หลงักองทพัจีนยืนยนัในวนัจนัทรว์า่ จะยงัคงซอ้มรบทัง้ทางทะเลและอากาศใน
บริเวณรอบไตห้วนัต่อไปโดยไม่มีก าหนด  สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลหนุนทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพิ่มเติม  ปัจจัยที่กล่าวมาช่วงหนุนใหท้อ งค า
ปรบัตัวขึน้ทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,790  ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวันนีต้ิดตามการเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB, 
ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย และประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1790.00 1770.60 1774.10 1788.00 13.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,768.61 20.10 106.19 

MA 50 Days 1,785.77 20.31 105.48 

MA 200 Days 1,842.20 22.75 99.89 

RSI 9 Days 63.20 68.19 50.17 

RSI 14 Days 57.42 61.04 51.53 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 999.16 0.00 

ishare 15,121.69 14.34 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6164 -0.7378 0.8294 

10 วัน 0.9054 -0.6705 0.6226 

20 วัน 0.9430 -0.7667 0.4166 

50 วัน 0.9675 0.7641 0.9120 

100 วัน 0.9838 0.2505 0.9155 

200 วัน 0.8282 0.4217 0.2235 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,790-1,795 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,770 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,814 

 

 หากราคาทองค าไม่สามารถ break out  ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,790-1,795  ดอลลารต์่อออนซข์ึน้ไปได ้ 
อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสั้นให้ราคาอ่อนตัวลงมาบ้าง เบือ้งต้นประเมินว่าแนวรบับริเวณ 1,770 
ดอลลารต์่อออนซ ์ หากราคายืน ระดบันีไ้ดจ้ึงจะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครัง้ 
 



 

 

• (+) "ไบเดน" กังวลจีนยังคงซ้อมรบรอบเกาะไต้หวัน   ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั กล่าวว่า เขาไม่ไดม้ีความวิตกเก่ียวกับไตห้วนั แต่มีความ
กังวลต่อการท่ีจีนยงัคงท าการซอ้มรบรอบเกาะไตห้วนั  "ผมมีความกังวลเก่ียวกับการซอ้มรบของจีน แต่ผมไม่คาดว่าจีนจะด าเนินการใดๆมากไปก ว่านี"้ 
ปธน.ไบเดนกล่าว  ทัง้นี ้กองทพัจีนประกาศซอ้มรบครัง้ใหม่ในน่านน า้และน่านฟ้ารอบเกาะไตห้วนัในวนันี้ แมก้่อนหนา้นีร้ะบุว่าการซอ้มรบจะสิน้สดุลงวาน
นี ้เพื่อตอบโตต้่อการเดินทางเยือนไตห้วนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั 

• (+) เฟดเผยผลส ารวจชีผู้้บริโภคลดคาดการณเ์งินเฟ้อช่วง 1-3 ปีข้างหน้า  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ เปิดเผยผลส ารวจพบว่า ตวัเลข
คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรฐัส าหรบัระยะเวลา 1 ปีและ 3 ปีข้างหน้าไดด้ิ่งลงอย่างมากในเดือนก.ค.  ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อดังกล่ าวบ่งชี ้
ความส าเรจ็ของเฟดในการสกดัการพุ่งขึน้ของคาดการณเ์งินเฟ้อ  ทัง้นี ้ผูบ้ริโภคคาดการณว่์าในช่วง 1 ปีขา้งหนา้ อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบั 6.2% ซึ่งเป็น
ระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.พ. จากระดบั 6.8% ท่ีมีการส ารวจก่อนหนา้นี ้ การร่วงลงของคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1  ปีขา้งหนา้ไดร้บัแรงหนุนจากการท่ี
ผูบ้ริโภคลดคาดการณร์าคาน า้มันและอาหาร  ส่วนตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อระยะ 3 ปีขา้งหนา้ปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.2% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนั บตัง้แต่เดือน
เม.ย.2564 จากเดิมที่ระดบั 3.6% 

• (+) คาด CPI สหรัฐบ่งชีเ้งินเฟ้อผ่านจุดพีค หลังราคาน ้ามันด่ิงหนักเดือนก.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็น
มาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ประจ าเดือนก.ค.ในวนัพุธนี ้ซึ่งจะเป็นขอ้มลูเศรษฐกิจส าคญัต่อจากตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเ กษตรของ
สหรฐัซึ่งมีการเปิดเผยเมื่อวนัศุกร ์ นกัวิเคราะหค์าดการณว่์าตวัเลข CPI ดงักล่าวจะบ่งชีว่้าเงินเฟ้อของสหรฐัไดผ้่านจดุสงูสดุแลว้ เนื่องจากราคาน า้มนัดิ่งลง
อย่างหนักในเดือนก.ค.  ทัง้นี ้ผลการส ารวจนักวิเคราะหค์าดว่า ดชันี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลงังาน ปรบัตวัขึน้ 8.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบ
รายปี โดยชะลอตัวจากท่ีพุ่งขึน้ 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 40 ปี  อย่างไรก็ดี คาดว่าดชันี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและ
พลงังาน พุ่งขึน้ 6.1% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยดีดตวัขึน้จากระดบั 5.9% ในเดือนมิ.ย. 

• (+) ดอลลอ์่อนเทียบสกุลเงินหลัก นลท.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัจนัทร ์(8 ส.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุเทขายท าก าไรหลงัจากดอลลารพ์ุ่งขึน้อย่างมากในวนัศกุร ์ขณะเดียวกนันักลงทนุจับตาการเปิดเผย
ตวัเลขเงินเฟ้อประจ าเดือนก.ค.ของสหรฐัในวันพุธนี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลใน
ตะกรา้เงิน ลดลง 0.17% แตะท่ีระดบั 106.4360 ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 134.86 เยน จากระดบั 135.06 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบ
กบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9561 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9618 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2863 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดับ 1.2935 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0190 ดอลลาร ์จากระดั บ 1.0178 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงิน
ปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 1.2072 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2067 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6980 ดอลลารส์หรั ฐ จากระดับ 
0.6912 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) บิตคอยนพ์ุ่งทะลุ $24,000 สอดคล้องวอลลส์ตรีทดีดตัว  บิตคอยนพ์ุ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง ล่าสดุทะลรุะดบั 24,000 ดอลลาร ์โดยดีดตวัขึน้ตามตลาด
หุน้วอลลส์ตรีท ท่ามกลางการคาดการณท่ี์ว่าเงินเฟ้อของสหรฐัไดผ้่านจุดสงูสดุแลว้ เนื่องจากราคาน า้มนัดิ่งลงอย่างหนกัในเดือนก.ค.  นอกจากนี ้นกัลงทุน
มองว่าตวัเลขการจา้งงานท่ีแข็งแกร่งบ่งชีว่้าเศรษฐกิจสหรฐัสามารถรบัมือกับการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  ณ เวลา 21.12 น.
ตามเวลาไทย บิตคอยนพ์ุ่งขึน้ 4.21% สู่ระดบั 24,135.75 ดอลลาร ์ในการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ Coinbase 

• (+/-) ดาวโจนสปิ์ดบวกเล็กน้อย กังวลเฟดเร่งขึน้ดบ.หลังจ้างงานพุ่งแรง  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเพียงเล็กนอ้ยในวนัจนัทร ์(8 ส.ค.) 
ขณะท่ีดชันี S&P500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดในแดนลบ เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขจา้งงานของสหรฐัท่ีพุ่งขึน้มากกว่าการคาดการณ์ถึง 2 เท่า จะ
ผลักดันใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบี ้ย  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,832.54 จุด เพิ่มขึน้ 29.07 จุด หรือ +0.09% , 
ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,140.06 จดุ ลดลง 5.13 จดุ หรือ -0.12% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,644.46 จดุ ลดลง 13.10 จดุ หรือ -0.10% 

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 8 ส.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix  -25.2** -26.4 

วนัองัคารท่ี 9 ส.ค. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   89.5 89.5 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยไตรมาส 2/2022   -4.6% -7.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยไตรมาส 2/2022   9.4% 12.6% 

วนัพธุท่ี 10 ส.ค. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.75% 0.50% 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือน ก.ค.   0.9% 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.2% 1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.5% 0.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้และยอดคา้ส่งเดือนมิ.ย.   1.9% 1.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 ส.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Mountain Day   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% 1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   264K 260K 

วนัศุกรท่ี์ 12 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครัง้แรก GDP เบือ้งตน้ไตรมาส 2/2022   -0.2% 0.8% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.1% 0.8% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   52.5 51.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 05 ส.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


