
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,778 1,764 1,736 

1,803 1,821 1,840 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีป้รบัตวัเพิ่มขึน้ 5.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าพกัตวัลงแต่สามารถทรงตวัเหนือเสน้ค่าเฉลี่ย 10 วนัไดต้่อเนื่อง  โดยลงมาท าระดบัต ่าสุดในระหว่างวนัที่ 
1,782.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่ราคาทองค าจะปรบัตัวขึน้ในเวลาต่อมา  โดยไดร้บัแรงหนุนจากแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและไตห้วัน   
ประกอบกบันักลงทุนคาดการณว์่าดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ประจ าเดือนก.ค. ที่ก าลงัจะเปิดเผยในเวลา 19.30 น.ของวนันีจ้ะเพิ่มขึน้ในอตัราที่ชะลอตวัลง  ทัง้นี ้ ค่ามธัยฐานของการคาดการณ์
จากนกัเศรษฐศาสตรท์ีส่  ารวจโดย Reuters ระบวุ่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) จะเพิ่มขึน้ 8.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคม  ซึ่งถือว่าชะลอตวัลงหลงัจากการเพิ่มขึน้ 9.1% ในเดือนมิถนุายน  
และการคาดการณด์ังกล่าวกดดันใหเ้กิดแรงขายท าก าไรในดัชนีดอลลารจ์นเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค าเพิ่มเติม  จนส่งผลใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้ทดสอบ ระดับสูงสุดในรอบ 5 สปัดาหบ์ริเวณ  
1,800.25  ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  การปรบัตัวขึน้ของทองค ายงัอยู่ในกรอบจ ากดั  ส่วนหนึ่งถูกกดดนัอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ  10 ปี ดีดตวัสู่ระดับ 2.797% ซึ่งกดดัน
ทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  อีกส่วนหนึ่งคือนักลงทนุขายท าก าไรในทองเพื่อรอความชดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยตวัเลขดัชนี CPI ในคืนนี ้ ดา้นกองทุน 
SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันี ้ จบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และตวัเลขสต็อกสินคา้และยอดคา้ส่งของสหรฐั  รวมไปถึงติดตามถอ้ยแถลงของนายชารล์ส ์อี
แวนส ์ประธานเฟดชิคาโก และนายนีล คชัการี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1800.25 1782.20 1788.20 1793.20 5.20 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,775.35 20.23 106.17 

MA 50 Days 1,784.87 20.28 105.55 

MA 200 Days 1,842.33 22.74 99.95 

RSI 9 Days 66.19 64.61 49.44 

RSI 14 Days 59.48 58.95 51.03 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 999.16 0.00 

ishare 15,090.15 -31.54 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6994 -0.2062 0.7851 

10 วัน 0.8286 -0.7714 0.3217 

20 วัน 0.9480 -0.7912 0.4306 

50 วัน 0.9669 0.7391 0.9086 

100 วัน 0.9842 0.2547 0.9157 

200 วัน 0.8330 0.4193 0.2375 

 

 

10 สิงหาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,803-1,821 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,782-1,778 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,821 

 

 หลงัจากราคาปรบัตวัขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัเขา้มาเพ่ิมขึน้ หากราคาดีดตวัขึน้ต่อในระยะสัน้อาจตอ้ง
ระวังแรงขายท าก าไรสลับเขา้มาอีกครัง้  เบือ้งตน้มีแนวตา้นระยะสัน้ที่ 1,803-1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากไม่สามารถผ่านไปได ้ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดใหร้าคาอ่อนตวัลงใกลแ้นวรบัส าคญัโซน 1,782-
1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาหลดุแนวรบัดงักล่าวมมุมองเชิงลบจะเพิ่มขึน้ 
 



 

 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า หลังตลาดคาดเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (9 ส.ค.) หลงัจากมีการคาดการณว์่า ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัอาจชะลอตวัลงในเดือนก.ค.  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็น
ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.06% แตะท่ีระดบั 106.3750  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0208 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0190 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.2070 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2072 
ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6956 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6980 ดอลลารส์หรดัอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรงัก์
สวิส ท่ีระดบั 0.9540 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9561 ฟรงัก ์แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 135.17 เยน จากระดบั 134.86 เยน และแข็งค่า
เมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2891 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2863 ดอลลารแ์คนาดา 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 58.13 จุด นลท.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเล็กนอ้ยในวันอังคาร (9 ต.ค.) ขณะท่ีดัชนี 
Nasdaq รว่งลงกว่า 1% หลงัจากบรษิัทไมครอน เทคโนโลยีปรบัลดคาดการณผ์ลประกอบการ และไดฉ้ดุหุน้บรษิัทผลิตชิปรายอื่น ๆ ดิ่งลงดว้ย ขณะท่ี
นกัลงทุนจับตาการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัในวันนี ้เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี ้ทิศทางอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,774.41 จุด ลดลง 58.13 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,122.47 จุด ลดลง 17.59 จุด หรือ -0.42% และ
ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,493.93 จดุ รว่งลง 150.53 จดุ หรือ -1.19% 

• (-) บอนดย์ีลดส์หรัฐดีดตัว นักลงทุนจับตาดัชนี CPI พรุ่งนี้  อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัขึน้ในวนันี ้ขณะท่ีนักลงทุนจบัตา
การเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ในวนัพรุง่นี ้ ณ เวลา 00.25 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 
2.797% ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 3.007% 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาดในเดือนก.ค.  สหพนัธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) แถลงในวนันีว้่า ดชันีความ
เชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 89.9 ในเดือนก.ค. และสงูกว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์ระดบั 89.5 หลงัจากแตะระดบั 89.5 
ในเดือนมิ.ย.  อย่างไรก็ดี ดชันีความเชื่อมั่นยงัคงถกูกดดนัจากความวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อ และภาวะชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทาน แต่เจา้ของกิจการเพ่ิม
ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า  NFIB ระบุว่า องคป์ระกอบ 4 ใน 10 ท่ีใช้ในการค านวณดัชนีได้ปรับตัวขึน้ ขณะท่ี 6 
องคป์ระกอบปรบัตวัลง 

• (-) อิหร่านส่ังซือ้สินค้าน าเข้าโดยใช้สกุลเงินคริปโทฯเป็นคร้ังแรก  ทางการอิหร่านเปิดเผยว่า อิหรา่นไดท้ าการสั่งซือ้สินคา้น าเขา้โดยใชค้ริปโท
เคอรเ์รนซีเป็นครัง้แรกของประเทศ คิดเป็นมลูค่า 10 ลา้นดอลลาร ์ นายอาลีเรซา เปยแ์มน-ปัค เจา้หนา้ท่ีกระทรวงอตุสาหกรรม เหมืองแร ่และการคา้
ของอิหรา่น ระบวุ่า อิหรา่นจะใชค้ริปโทเคอรเ์รนซีในการท าการคา้กับต่างประเทศมากขึน้ภายในกลางเดือนก.ย.  อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยชื่อสกุล
เงินครปิโทฯท่ีอิหรา่นใชใ้นการท าการคา้ต่างประเทศ และประเทศท่ีรบัสกลุเงินครปิโทฯดงักล่าว 

• (-) อิหร่าน-ชาติมหาอ านาจใกล้บรรลุดีลข้อตกลงนิวเคลียร์  สื่อรายงานว่า เจา้หนา้ท่ีจากสหภาพยุโรป (EU) ไดเ้สร็จสิน้การจดัท าร่างขอ้เสนอ
ฉบับสุดทา้ยในการรือ้ฟ้ืนขอ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2558 ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอ านาจ  ทัง้นี ้EU ไดส้่งร่างขอ้เสนอดังกล่าวใหก้ับทางสหรฐัและ
อิหรา่นแลว้ และคาดว่าทัง้สองฝ่ายจะท าการตดัสินใจครัง้สดุทา้ยภายในเวลาไม่ก่ีสปัดาห ์

• (-) คาดราคาน ้ามันดิ่งหนัก หากอิหร่าน-ชาติมหาอ านาจบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์  นกัวิเคราะหร์ะบุว่าราคาน า้มันจะดิ่งลงอย่างหนัก หาก
อิหรา่นและชาติมหาอ านาจสามารถบรรลขุอ้ตกลงนิวเคลยีร ์ บทวิจยัจากธนาคารเอเอ็นแซดระบวุ่า ตลาดน า้มนัยงัคงถกูกดดนัจากขอ้ตกลงนิวเคลียร์
ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอ านาจ  ส่วนบทวิเคราะหข์องธนาคารคอมมอนเวลธร์ะบุว่า "ถึงแมว้่ารายละเอียดเก่ียวกบัก าหนดการส่งออกน า้มนัของ
อิหรา่นยงัคงไม่ชดัเจนในขณะนี ้หากมีการบรรลขุอ้ตกลงดงักล่าว แต่ก็มีแนวโนม้ว่าอิหรา่นจะสามารถกลบัมาส่งออกน า้มนัอย่างรวดเรว็ โดยคาดว่า
จะสามารถเพิ่มการส่งออก 1.0-1.5 ลา้นบารเ์รล/วนัภายในเวลา 6 เดือน ซึ่งการบรรลขุอ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2558 จะท าใหร้าคาน า้มนัดิ่งลงอย่างหนกั 
เนื่องจากตลาดไม่เชื่อว่าจะมีการบรรลขุอ้ตกลงดงักล่าว" 

 
                         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.  89.9** 89.5 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยไตรมาส 2/2022  10.8%** 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 ้

 
 

 

 

 

 

 


