
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,771 1,754 1,736 

1,795 1,814 1,833 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีป้รบัตวัลดลง 1.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ ทัง้นี ้ ราคาทองค าทะยานขึน้ก่อนหลงั ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัเพิ่มขึน้ 8.5% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ต ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 8.7%  ส่วนดัชนี CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 5.9% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 6.1% เช่นกัน  ซึ่งสะทอ้นว่าแรงกดดันดา้นราคาชะลอตัวลง  ซึ่ง
กระตุน้การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)อาจขึน้ดอกเบีย้ “แข็งกรา้วนอ้ยลง(less Hawkish)” เห็นไดจ้าก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า นักลงทุนมองว่ามีโอกาส 61.5% ที่เฟดจะ
ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 50 bps ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. ซึ่ง “เพ่ิมขึน้” จากโอกาส  31.5% ในช่วงก่อนการเปิดเผย CPI และมองโอกาสที่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 75 bps  “ลดลง” จาก 68.5% 
เหลือเพียง 38.5% ปัจจัยนีเ้องกดดันดชันีดอลลารใ์หร้่วงลง 1.11% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี รว่งลงสู่ระดับต ่าสุดบริเวณ  2.723% จนช่วยหนนุใหร้าคาทองค าทะยานขึน้
ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,807.62 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค ารว่งลงในเวลาต่อมา  โดยไดร้บัแรงกดดนัจากแรงขายท าก าไรและแรงขายทางเทคนิค  ประกอบกบัดชันีดอลลารแ์ละบอนด์
ยีลดฟ้ื์นตัวลดช่วงติดลบ  ขานรบัถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของเจา้หนา้ที่เฟด  อาทิ นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานเฟดชิคาโกที่ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดบัที่สูงอย่างยอมรบัไม่ได ้พรอ้มคาดการณว์่า
ดอกเบีย้จะแตะระดับสูงสุดที่ 4% ในปีหนา้  สอดคลอ้งกับนายนีล คัชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิสกล่าวว่าแรงกดดันดา้นราคาในเดือนกรกฎาคมลดลงนั้น "น่ายินดี" แต่เฟดยัง "อยู่ห่างไกลจากการ
ประกาศชยัชนะ" ท าใหท้องค ารว่งลงมาปิดตลาดในแดนลบ  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง  -1.74 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี PPI และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1807.62 1787.10 1793.00 1791.30 -1.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,778.19 20.30 105.97 

MA 50 Days 1,783.19 20.25 105.60 

MA 200 Days 1,842.29 22.72 100.00 

RSI 9 Days 60.51 62.45 39.96 

RSI 14 Days 56.30 58.03 44.24 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 997.42 -1.74 

ishare 15,090.15 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.7522 0.4742 0.5826 

10 วัน 0.6979 -0.6789 0.5330 

20 วัน 0.9534 -0.7975 0.5245 

50 วัน 0.9658 0.7173 0.9050 

100 วัน 0.9841 0.2506 0.9144 

200 วัน 0.8371 0.4174 0.2486 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,795-1,814 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,771-1,754 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,814 

 

 หลงัจากราคาอ่อนตวัลงจนหลุดกรอบแนวโนม้ขาขึน้ในระยะสัน้  มุมมองเชิงบวกของราคาจะลดลงและ
ความผันผวนของราคาอาจเพิ่มสูงขึน้ ทั้งนี ้หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,792-1,795 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตวัลงและมีโอกาสเกิดแรงขายเพ่ิมขึน้ โดยราคามีแนวรบัถดัไป
ในโซน 1,771-1,754 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดอลลร์่วงหนัก หลังสหรัฐเผยดัชนี CPI ต ่ำคำด  ดอลลารส์หรฐัร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัพุธ (10 ส.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีต  ่ากว่าคาด ซึ่งบ่งชีว่้าเงินเฟ้อของสหรฐัไดผ้่านจดุสงูสดุแลว้ และจะลดแรงกดดนั
ต่อธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในการเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่ อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกรา้เงิน ร่วงลง 1.11% แตะที่ระดบั 105.1960  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 132.90 เยน จากระดบั 135.17 เยน และอ่อนค่า
เมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั0.9424 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9540 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2784 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2891 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0306 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0208 ดอลลาร ์ขณะท่ี
เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.2226 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2070 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 0.7085 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 
0.6956 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) เฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้ำอำจมีพลิก! นักลงทุนแห่เทน ้ำหนักคำดขึ้นเพียง 0.50%  นักลงทุนลดคาดการณ์เก่ียวกับการท่ีธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในเดือนก.ย. และเพิ่มคาดการณ์ขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% หลงัสหรฐัเปิดเผย
ตวัเลขดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีต  ่ากว่าคาดในวนันี ้ ล่าสดุ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นักลงทุนใหน้ า้หนัก 62.5% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ 0.50% สู่ระดับ 2.75-3.00% ในการประชุมวนัท่ี 20-21 ก.ย. และใหน้ า้หนักเพียง 37.5% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75%  ก่อนหนา้นี ้นัก
ลงทุนใหน้ า้หนัก 68.5% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมวันท่ี 20-21 ก.ย. และใหน้ า้หนักเพียง 31.5% ท่ีเฟดจะ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี CPI ต ่ำกว่ำคำดในเดือนก.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของ
ผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 8.5% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ 8.7% หลังจากพุ่งแตะระดับ 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี  เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI ทรงตัวในเดือนก.ค. หรือเพิ่มขึน้ 0.0% โดยต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ท่ีระดับ 0.2%  ขณะเดียวกัน 
ดชันี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน เพิ่มขึน้ 5.9% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 6.1%  เมื่อ
เทียบรายเดือน ดชันี CPI พืน้ฐานปรบัตวัขึน้ 0.3% ในเดือนก.ค. โดยต ่ากว่าตวัเลขคาดการณท่ี์ระดบั 0.5% 

• (-) จีนประกำศยุติซ้อมรบรอบเกำะไต้หวันแล้ว แต่จะยังคงจับตำสถำนกำรณต่์อไป   กองทพัจีนประกาศยุติการซอ้มรบรอบเกาะไตห้วนัแลว้ แต่จะ
ยงัคงจับตาสถานการณใ์นช่องแคบไตห้วนัต่อไป  ทัง้นี ้กองบญัชาการยุทธภูมิฝ่ังตะวนัออกของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ออกแถลงการณ๋ระบุ
ว่า "ปฏิบตัิการซอ้มรบทางทะเลและทางอากาศรอบเกาะไตห้วนัของ PLA ไดเ้สร็จสิน้ลงดว้ยความส าเร็จ โดยสามารถทดสอบสมรรถนะในการรบของทาง
กองทพัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี กองบญัชาการยทุธภูมิจะยงัคงเฝา้จบัตาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณใ์นช่องแคบไตห้วนั และจะยงัคงท าการ
ฝึกซอ้มและเตรียมพรอ้มส าหรบัการสูร้บ และจะท าการลาดตระเวนอย่างเป็นประจ าเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการสูร้บในช่องแคบไตห้วนัเพื่อป กป้อง
อธิปไตยและบรูณภาพแห่งดินแดน" 

• (-) ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 535.10 จุด ขำนรับ CPI ต ่ำกว่ำคำด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 500 จุดในวนัพุธ (10 ส.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผย
ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีขยายตัวต ่ากว่าคาดในเดือนก.ค. ซึ่งช่วยใหน้ักลงทุนมีความหวงัว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะไม่เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้  ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,309.51 จุด พุ่งขึน้ 535.10 จุด หรือ +1.63%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,210.24 จุด เพิ่มขึน้ 87.77 จุด หรือ +2.13% และดชันี 
Nasdaq ปิดท่ี 12,854.80 จดุ พุ่งขึน้ 360.88 จดุ หรือ +2.89% 

• (-) ประธำนเฟดชิคำโกหนุนเดินหน้ำขึน้ดอกเบีย้สู่ 3.25-3.50% สิน้ปีนี้  นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งบ่งชีว่้าเงินเฟ้อของสหรฐัไดช้ะลอตวัลงในเดือนก.ค. ถือเป็นขอ้มลู "ในเชิงบวก" เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ท่ีเฟดเริ่มใชน้โยบายคุมเขม้
ทางการเงิน  อย่างไรก็ดี นายอีแวนสร์ะบุว่า เงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสงูอย่างยอมรบัไม่ได ้และเฟดจ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบี ้ยต่อไปจากระดบั 2.25-
2.50% ในปัจจุบนั สู่ระดบั 3.25-3.50% ในสิน้ปีนี ้และสู่ 3.75-4.00% ในช่วงสิน้ปีหนา้  ทัง้นี ้การปรบัอตัราดอกเบีย้สู่ระดบั 3.25-3.50% ในสิน้ปีนี ้บ่งชีว่้า
เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อีกเพียง 1.00% ในช่วงการประชุมนโยบายการเงินท่ีเหลืออีก 3 ครัง้ในปีนี ้ ขณะเดียวกัน นายอีแวนสค์าดการณ์ว่าอัตรา
ดอกเบีย้จะแตะระดบัสงูสดุท่ี 4% ในปีหนา้ ซึ่งสงูกว่าท่ีตลาดการเงินคาดการณว่์าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้สู่ระดบั 3.75% ในกลางปีหนา้ ก่อนท่ีจะปรบั
ลดอตัราดอกเบีย้หลงัจากนัน้                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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.  0.0%** 1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.  0.3%** 0.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้และยอดคา้ส่งเดือนมิ.ย.  1.8%** 1.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  5.5M** 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


