
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,771 1,754 1,736 

1,794 1,807 1,825 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลงมากถึง 23.27  ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัหลกัจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร ์ จากแรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภัย  
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน  หลงัจากวานนีจ้ีนเปิดเผยยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.ปรบัตวัขึน้ 2.7% เมื่อเทียบรายปี “ต ่ากว่า” ที่นกัวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 5% ส่วน
การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.ของจีนขยายตวัขึน้เพียง 3.8% “ต ่ากว่า” ที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 4.6% เช่นกนั  ประกอบกบัธนาคารกลางจีน (PBOC) สรา้งความประหลาดใจดว้ย
การปรบั “ลด” อตัราดอกเบีย้นโยบายเงนิกูร้ะยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีและปรบัลดอตัราดอกเบีย้ reverse repurchase ประเภท 7 วนัไดก้ดดนัเงินหยวนใหอ้อ่นค่าแตะระดบัต ่าสดุในรอบสปัดาห์
จนเป็นปัจจยัหนนุดอลลารใ์หแ้ข็งค่าในอีกทางหนึ่ง  นอกจากนีข้อ้มลูเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนไดก้ระตุน้ความกงัวลว่าอปุสงคท์องค าจากจีนซึ่งถือเป็นผูบ้ริโภคทองค าที่มากที่สดุในโลกจะชะลอ
ตวัลง  สถานการณด์งักล่าวกดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองค าเพิ่มเติม ส่งผลใหร้าคาทองค าดิ่งลงทดสอบระดบัต ่าสุดบริเวณ 1,772.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าฟ้ืนตัว
ลดลงช่วงติดลบในช่วงตลาดสหรัฐ  หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ เปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ดิ่งลงสู่ระดับ -31.3 ในเดือนส.ค. และต ่ากว่าที่
นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั +5.0 แต่การแข็งค่าของดชันีดอลลารท์ าใหก้ารปรบัตวัขึน้ของทองค าเป็นไปอย่างจ ากดั  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง  -2.03 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตาม
การเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้ง, ขอ้มลูการเร่ิมสรา้งบา้น, อตัราการใชก้ าลงัผลิตและการผลิตภาคอตุสาหกรรมของสหรฐั 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1802.39 1772.50 1801.30 1778.70 -23.27 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,784.85 20.33 106.05 

MA 50 Days 1,779.58 20.14 105.83 

MA 200 Days 1,841.75 22.66 100.18 

RSI 9 Days 52.91 51.58 55.26 

RSI 14 Days 52.43 51.78 53.71 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 993.94 -2.03 

ishare 15,123.12 36.04 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8827 0.5429 0.4558 

10 วัน 0.8055 -0.0829 0.6870 

20 วัน 0.9512 -0.7643 0.4089 

50 วัน 0.9630 0.6353 0.8862 

100 วัน 0.9842 0.2542 0.9086 

200 วัน 0.8464 0.4178 0.2716 

 

 

16 สิงหาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,771-1,754 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,794-1,784 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากผ่าน $1,754 

 

 เม่ือราคาขยบัขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเพิ่มขึน้ หากราคายงัคงมีการแกว่งตวัรกัษาระดบัเหนือแนวรบัแรกโซน 1,771 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้
ระยะสัน้ราคาพยายามจะดีดตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,794-1,807 ดอลลารต์่อออนซ ์ (1,807 ดอลลารต์่อออนซ ์เป็นระดบัสงูสดุของสปัดาห์
ก่อนหนา้) แต่หากไม่สามารถยืนไดป้ระเมินก่อนอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัถดัไปโซน 1,754 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) เฟดนิวยอรค์เผยดัชนีภาคการผลิตต ่ากว่าคาดในเดือนส.ค.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ เปิดเผยดชันีภาคการผลิต (Empire 
State Index) ทรุดตวัลงอย่างหนกัในเดือนส.ค.  ทัง้นี ้เฟดสาขานิวยอรก์ รายงานว่า ดชันีภาคการผลิตดิ่งลงสู่ระดบั -31.3 ในเดือนส.ค. และต ่ากว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั +5.0 จากระดบั +11.1 ในเดือนก.ค. 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านร่วงลงเป็นเดือนที่ 8   สมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมั่น
ผูส้รา้งบา้นลดลง 6 จดุ สู่ระดบั 49 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการปรบัตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 8  นอกจากนี ้ดชันีความเชื่อมั่นปรบัตวัต ่ากว่าระดบั 50 ซึ่ง
บ่งชีถ้ึงมมุมองทั่วไปท่ีเป็นลบ 

• (+) รัสเซียระดมโจมตีภาคตะวันออก-ภาคใต้ยูเครน  กองทพัยูเครนรายงานในวนัจนัทรว์่า ทหารรสัเซียใชปื้นใหญ่ยิงโจมตีใส่หลายพืน้ท่ีในแควน้
ดอนบาสทางภาคตะวนัออกของยูเครน และบางเมืองในภาคใต ้รวมทัง้หมู่บา้นรอบ ๆ เมืองเคอรซ์อน เมืองมีโคลาอีฟ และเมืองซาปอริหเ์ชีย  ท่ีเมือง
ซาปอรหิเ์ชีย ความตึงเครียดเพิ่มขึน้บรเิวณรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียรใ์นเมืองนี ้เมื่อทัง้สองฝ่ายต่างยงัคงกล่าวหากันและกันว่าเป็นผูย้ิ งอาวธุใส่พืน้ท่ีไม่
ห่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งถกูรสัเซียยึดไวเ้มื่อเดือนมีนาคม 

• (+) จีนเพิ่มซ้อมรบรอบไต้หวัน ตอบโต้ผู้แทนอเมริกันเยือนไทเป!  กองทพัจีนเพิ่มการซอ้มรบใกลไ้ตห้วนัในวนัจนัทร ์ในขณะท่ีคณะผูแ้ทนจาก
สหรฐัฯ เดินทางเยือนกรุงไทเปและพบปะกบัประธานาธิบดีไตห้วนั ไช่ อิง-เหวิน ซึ่งทางรฐับาลกรุงปักก่ิงเรียกว่าเป็น "การละเมิดอ านาจอธิปไตย" 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า นลท.รุกซือ้สกุลเงินปลอดภัยหลังกังวลเศรษฐกิจจีน  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัจนัทร ์(15 ส.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกับการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจจีน  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.87% 
แตะท่ีระดับ 106.5450  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9468 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9417 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ท่ีระดบั 1.2909 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2777 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 133.31 เยน 
จากระดบั 133.49 เยน  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.0157 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0269 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงสู่
ระดับ 1.2055 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2141 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 0.7021 ดอลลารส์หรฐั จากระดับ 0.7129 
ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 151.39 จุด รับความหวังเฟดคุมเงินเฟ้อส าเร็จ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวันจันทร ์(15 ส.ค.) โดยได้
ปัจจยัหนุนจากการท่ีนกัลงทุนคาดหวงัว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะประสบความส าเร็จใหก้ารควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ท าใหเ้ศรษฐกิ จทรุดตวัลง  
ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,912.44 จุด เพิ่มขึน้ 151.39 จุด หรือ +0.45%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,297.14 จุด เพิ่มขึน้ 16.99 จุด หรือ 
+0.40% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,128.05 จดุ เพิ่มขึน้ 80.87 จดุ หรือ +0.62% 

• (-) เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.5% ใน Q3/65   ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า 
แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัขยายตวั 2.5% ในไตรมาส 3 ตวัเลขคาดการณด์งักล่าวสงูกว่าระดบั 1.4% ท่ี
มีการระบกุ่อนหนา้นี ้

• (-) อิหร่านเผยการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียรม์ีความคืบหน้า  อิหร่านเปิดเผยว่า การเจรจาขอ้ตกลงนิวเคลียรร์อบล่าสุดท่ีกรุงเวียนนามีความ
คืบหนา้ และจะมีการบรรลขุอ้ตกลง หากชาติมหาอ านาจ "ไม่ล  า้เสน้แดง" ของอิหร่าน  "เราใกลบ้รรลขุอ้ตกลงแลว้ แต่อยู่บนเงื่อนไขท่ีว่าเสน้แดงของ
อิหร่านจะตอ้งไดร้บัการยอมรบั และอิหร่านสามารถปกป้องผลประโยชนข์องประเทศ" นายนาสเซอร ์คานาอานนี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
อิหรา่น กล่าว 

 
 
 

                         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)  -31.3** 11.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB  49** 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 ้

 
 

 

 

 

 


