
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,771 1,754 1,736 

1,807 1,825 1,840 

   

 

สรุป ราคาทองค าวนัศุกรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ 13.27 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงหนุนหลักจากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ที่ปรบัตวัลดลงจาก
ระดับสูงสุดตัง้แต่วันที่ 22 ก.ค. บริเวณ 2.902% ที่ขึน้ไปทดสอบในวันพฤหัสบดี  ท่ามกลางการประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง  หลงัจากดัชนีราคาผูบ้ริโภค(CPI) และดัชนีราคาผูผ้ลิต
(PPI)ของสหรฐัชะลอตวัลงเกินคาด  ล่าสดุในวนัศกุรส์หรฐัเผยว่า  ดชันีราคาน าเขา้ลดลง 1.4% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน  ซึ่งลดมากกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วแ้ละลดลงเป็นครัง้แรก
ในรอบ 7 เดือน   ในขณะที่ผลส ารวจของม.มิชิแกนระบุว่า  ผูบ้ริโภคคาดการณว์่าเงินเฟ้อจะแตะระดบั 5.0% ในช่วง 1 ปีขา้งหนา้ โดยต ่ากว่าระดับ 5.2% ที่มีการส ารวจในเดือนที่แลว้ และเป็น
ระดบัต ่าสดุในรอบ 6 เดือน  เป็นสญัญาณล่าสดุที่บ่งชีว้่าแรงกดดนัดา้นราคาอาจผ่านพน้จุดสงูสุดไปแลว้  สถานการณด์ังกล่าวกดดันบอนดย์ีลดร์ะยะยาวใหร้ว่งลงจนเป็นปัจจยัหนนุทองค าใน
ฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ใหท้ะยานขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,802.61 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  การปรบัตวัขึน้ของทองค าถกูสกดัช่วงบวกจากดชันี
ดอลลารท์ี่แข็งค่า  ขานรบัความเห็นในเชิง Hawkish ของนายโธมสั บารก์ิน ประธานเฟดริชมอนด ์ที่กล่าวกบั CNBC ในวันศุกรว์่า เขาตอ้งการเห็นช่วงเวลาที่เงินเฟ้ออยู่ภายใตก้ารควบคมุ และ
จนกว่าจะถึงจดุนั้นเขาคิดว่าเฟดจะตอ้งขึน้อัตราดอกเบีย้สู่ระดับตึงตวั (restrictive territory) ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง  -1.45 ตัน  ส  าหรบัวันนี ้ ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะ
ธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) และ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัโดย NAHB รวมถึงถอ้ยแถลงของนายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งในคณะผูว้่าการเฟด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1802.61 1784.70 1788.90 1801.97 13.27 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,784.80 20.37 105.94 

MA 50 Days 1,781.41 20.19 105.73 

MA 200 Days 1,842.10 22.69 100.11 

RSI 9 Days 64.45 65.34 44.20 

RSI 14 Days 59.37 60.62 46.58 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 995.97 -1.45 

ishare 15,087.08 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6366 -0.0706 0.0140 

10 วัน 0.7674 -0.2513 0.6102 

20 วัน 0.9537 -0.7925 0.5214 

50 วัน 0.9624 0.6617 0.8918 

100 วัน 0.9837 0.2408 0.9095 

200 วัน 0.8436 0.4165 0.2633 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,771-1,782 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,807-1,802 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากผ่าน $1,754 

 

 ราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,802-1,807 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ (1,807 ระดับสูงสุดของสัปดาหท์ี่ผ่านมา) ส่งผลใหแ้รงซือ้ยังคงถูกจ ากัด 
ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,802-1,807 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถยืนไดแ้นวรบัส าคญัจะอยู่ในบริเวณ 1,754 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าลดลงมากกว่าคาดในเดือนก.ค.   กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยในวนันีว่้า ดชันีราคาน าเขา้ลดลง 1.4% ในเดือนก.ค. 
เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย. นกัวิเคราะหค์าดการณก์่อนหนา้นีว่้าดชันีราคาน าเขา้ลดลง 1.0% ในเดือนก.ค. 

• (+) สมาชิกสภาคองเกรสตบเท้าเดินทางเยือนไต้หวัน  คณะผูแ้ทนสภาคองเกรสของสหรฐัฯ เดินทางเยือนไต้หวนัในวนัอาทิตย ์หรือ 12 วนัหลงัจากท่ี
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ส.ส.แนนซี เพโลซี เสร็จสิน้การเยือนกรุงไทเปท่ีท าใหจ้ีนไม่พอใจและสั่งด าเนินการซอ้มรบรอบเกาะไตห้วนัเป็นเวลา หลายวัน
ติดต่อกัน  ส านักข่าวเอพี รายงานว่า สถานีโทรทศันข์องไตห้วนัเผยแพรค่ลิปภาพของเครื่องบินรัฐบาลสหรฐัฯ ขณะลงจอดท่ีสนามบินไทเปซงซาน เมื่อเวลา 
19.00 นาฬิกาของวนัอาทิตยต์ามเวลาทอ้งถ่ิน  คณะผูแ้ทนท่ีน าทีมโดย วฒิุสมาชิก เอ็ด มารคี์ย ์สมาชิกพรรคเดโมแครตจากรฐัแมสซาชูเซตส ์และร่วมดว้ย 
ส.ส.สมาชิกพรรคเดโมแครตอีก 3 คนและ ส.ส.สมาชิกพรรครีพบัลิกัน 1 คน มีก าหนดเขา้พบประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน และเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของรฐับาล
กรุงไทเป รวมทัง้ตวัแทนจากภาคธุรกิจ ในวนัจนัทร ์เพื่อหารือประเด็นผลประโยชนร์ว่มกนัซึ่งรวมถึง การลดความตึงเครียดในช่องแคบไตห้วันและการลงทุน
ในอตุสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร ์

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่า หลังจนท.เฟดหลายรายยังหนุนปรับขึน้ดอกเบีย้  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัศกุร ์(12 ส.ค.) หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) หลายรายยงัคงแสดงความเห็นสนบัสนุนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ แม้
มีสญัญาณว่าเงินเฟ้อไดช้ะลอตวัลงก็ตาม  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน 
เพิ่มขึน้ 0.51% แตะท่ีระดบั 105.6310  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดบั 133.49 เยน จากระดบั 132.95 เยน แต่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส
ท่ีระดับ 0.9417 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9419 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดาท่ีระดบั 1.2777 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2760 ดอลลาร์
แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดับ 1.0269 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0327 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าสู่ระดบั 1.2141 ดอลลาร ์
จากระดบั 1.2201 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 0.7129 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7107 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 424.38 จุด ขานรับเงินเฟ้อลด-ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพ่ิม  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัศุกร ์(12 ส.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากสญัญาณเงินเฟ้อท่ีลดลง และความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคสหรฐัท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งท าใหน้ักลงทุนเชื่อมั่นว่าภาวะตลาดกระทิงอาจจะด า เนินต่อไป ขณะท่ี
ดชันี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดบวกเป็นสปัดาหท่ี์ 4 ติดต่อกัน  ทัง้นี ้ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,761.05 จุด เพิ่มขึน้ 424.38 จุด หรือ 
+1.27%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,280.15 จดุ เพิ่มขึน้ 72.88 จดุ หรือ +1.73% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,047.19 จดุ เพิ่มขึน้ 267.27 จดุ หรือ +2.09% 

• (-) อิหร่านส่งสัญญาณใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติมหาอ านาจ   ส  านักข่าว IRNA ของทางการอิหร่าน รายงานโดยอา้งอิงเจา้หนา้ท่ีอิหร่าน
ระบุว่า อิหร่านพรอ้มยอมรบัขอ้เสนอจากสหภาพยุโรป (EU) ในการรือ้ฟ้ืนขอ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2558 หากขอ้เสนอดงักล่าวสามารถใหก้ารค า้ประกันขอ้
เรียกรอ้งของอิหร่าน  เจา้หนา้ท่ีอิหรา่นระบุว่า รฐับาลอิหรา่นก าลงัพิจารณาขอ้เสนอดงักล่าว ซึ่งหากสามารถสรา้งความมั่นใจต่ออิหร่านในประเด็นการคว ่า
บาตร การปกป้อง และการค า้ประกนั อิหรา่นก็พรอ้มยอมรบัขอ้เสนอดงักล่าว 

• (+/-) จับตาประชุมแจ็กสันโฮลเดือนนี้ คาด "พาวเวล" ส่งสัญญาณทิศทางดอกเบีย้เฟด  นักลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกต่างก็จับตาการประชุม
ประจ าปีของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล รฐัไวโอมิง ในวนัท่ี 25-27 ส.ค.นี ้เพื่อหาสญัญาณบ่งชีทิ้ศทางอตัราดอกเบีย้ของเฟด ท่ามกลาง
ความกังวลเก่ียวกบัเงินเฟ้อ โดยหวัขอ้การประชุมในปีนีค้ือ "Reassessing Constraints on the Economy and Policy"  การประชมุท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล ถือ
เป็นการประชุมท่ีไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผูว่้าการธนาคารกลาง รฐัมนตรีคลงั นักวิชาการ และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการเงิน จากประเท ศต่าง ๆ ทั่ว
โลก จะเดินทางเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว ขณะท่ีไฮไลทจ์ะอยู่ท่ีการกล่าวปาฐกถาของประธานเฟด เพื่อแสดงวิสยัทศันเ์ก่ียวกับนโยบายการเงินของเฟด 
และแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐั  ส  าหรบัในการประชมุที่เมืองแจ็กสนั โฮลในปีนี ้คาดว่านายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด จะส่งสญัญาณเก่ียวกับทิศทางอตัรา
ดอกเบีย้สหรฐั หลงัเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโนม้ชะลอตวัลงในเดือนก.ค. 

• (+/-) ผลส ารวจม.มิชิแกนชีผู้้บริโภคเพ่ิมความเชื่อมั่น ขณะลดคาดการณ์เงินเฟ้อ  ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่นของ
ผูบ้ริโภคสหรฐัปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 55.1 ในเดือนส.ค. โดยสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 52.5 จากระดบั 51.5 ในเดือนก.ค.  ขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภค
คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 5.0% ในช่วง 1 ปีขา้งหนา้ โดยต ่ากว่าระดับ 5.2% ท่ีมีการส ารวจในเดือนท่ีแลว้ และเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 6 เดือน  
ส  าหรบัในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ ผูบ้ริโภคคาดการณว่์าเงินเฟ้อจะแตะระดบั 3.0% เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากระดบั 2.9% ท่ีมีการส ารวจในเดือนท่ีแลว้ 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 15 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.1 11.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB   55 55 

วนัองัคารท่ี 16 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW   -57.0 -51.1 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW   -59.9 -53.8 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.   1.65M 1.70M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนก.ค.   1.35M 1.56M 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนก.ค.   80.2% 80.0% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.3% -0.2% 

วนัพธุท่ี 17 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค.   9.9% 9.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.1% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.   0.2% 1.0% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.   1.4% 1.4% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 5.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 18 ส.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes     

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ค.   8.9% 8.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนส.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -6.2 -12.3 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   265K 262K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือน   4.85M 5.12M 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board   -0.5% -0.8% 

วนัศุกรท่ี์ 19 ส.ค. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.9% 0.6% 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.   -0.2% -0.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 ส.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


