
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,771 1,754 1,736 

1,794 1,807 1,825 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวลดลง 3.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าไดร้บัแรงกดดันจากดัชนีดอลลารท์ี่แข็งค่าทดสอบระดับสงูสดุในรอบเกือบ 3 สปัดาหบ์ริเวณ  106.94  
ทัง้นี ้ ดชันีดอลลารไ์ดร้บัแรงหนนุในระหว่างวนัจากการอ่อนค่าของสกลุเงินยูโร  หลงัจากศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดบั -
55.3 ในเดือนส.ค. และต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั -53.8 ซึ่งสถานการณด์ังกล่าวกดดนัใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุในระหว่างวันบริเวณ 1,771.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
อย่างไรก็ดี  ดชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลงในเวลาต่อมา  ขณะที่นกัลงทนุระมัดระวงัในการถือสถานะในดอลลาร ์ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) (FOMC 
Meeting Minutes)รอบวนัที่ 26-27 ก.ค.ที่ผ่านมาในช่วงกลางดึกของคนืวนันี ้ ซึ่งอาจมีสญัญาณที่ชดัเจนมากขึน้เกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบีย้ของเฟดในอนาคต  แมก้ารอ่อนค่าของดชันีดอลลาร์
จะช่วยสกัดช่วงติดลบของทองค า  แต่การฟ้ืนตัวของทองค ายังเป็นไปอย่างจ ากัด   เนื่องจากทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ไดร้บัแรงกดดันจากอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีที่ดีดตวัสู่ระดบั 2.835% หลงัผลประกอบการที่สดใสของบริษทัคา้ปลกียกัษ์ใหญใ่นสหรฐับ่งชีว้่าเฟดมี Room ที่จะขึน้เดินหนา้อตัราดอกเบีย้ต่อไปเพื่อ
ลดอัตราเงินเฟ้อ  อีกทัง้กองทุน SPDR ยังคงเดินหนา้ลดการถือครองทองค า  โดย SPDR ลดการถือครองทองค าอีก -1.74 ตัน  ปัจจัยที่กล่าวมาสกัดช่วงบวกของราคาทองค าไว ้ส  าหรบัวันนี ้
ติดตามการเปิดเผยยอดคา้ปลีก และสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจของสหรฐั  รวมถึงจบัตาการเปิดเผย FOMC Meeting Minutes  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1783.13 1771.30 1778.90 1774.80 -3.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,785.56 20.34 106.05 

MA 50 Days 1,777.95 20.10 105.91 

MA 200 Days 1,841.36 22.64 100.24 

RSI 9 Days 51.01 50.09 54.10 

RSI 14 Days 51.25 50.83 52.97 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 992.20 -1.74 

ishare 15,088.71 -34.41 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9159 0.7551 0.7076 

10 วัน 0.8049 0.4098 0.6819 

20 วัน 0.9478 -0.7201 0.4296 

50 วัน 0.9624 0.6041 0.8791 

100 วัน 0.9848 0.2654 0.9107 

200 วัน 0.8488 0.4207 0.2778 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,771-1,754 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,794-1,783 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากผ่าน $1,754 

 

 หลงัจากราคาทิง้ตวัลง ราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือแนวรบัโซน 1,771  ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัต ่าสดุของสปัดาหท์ี่ผ่านมา) ท าใหร้ะยะสัน้มีแนวโนม้ดนั
ใหข้ึน้สู่แนวตา้นบริเวณ 1,783-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึน้ไป ตอ้งระวงัแรงขายท าก าไรที่จะออกมา แต่หากราคาสามารถยืน
เหนือแนวตา้นแรกได ้ประเมินแนวตา้นส าคญัโซน  1,807 ดอลลารต์่อออนซ(์ระดบัสงูสดุของสปัดาหท์ี่ผ่านมา) 
 



 

 

• (+) ดอลลอ์่อนเทียบยูโร-ปอนด ์ก่อนเฟดเผยรายงานประชุม  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด ์ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวันอังคาร (16 ส.ค.) ขณะท่ีนักลงทุนจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัพุธตามเวลาสหรฐั หรือ
ในช่วงเชา้ของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย เพื่อหาสัญญาณบ่งชีทิ้ศทางอัตราดอกเบีย้ของเฟด  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.04% แตะท่ีระดับ 106.5000  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0172 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.0157 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.2090 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2055 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่า
ขึน้สู่ระดบั 0.7022 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7021 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 134.22 เยน จากระดบั 133.31 เยน และ
แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9499 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9468 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2848 
ดอลลาร ์แคนาดา จากระดบั 1.2909 ดอลลารแ์คนาดา 

• (+) เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.8% ใน Q3/65   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า 
แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัขยายตวั 1.8% ในไตรมาส 3  ตวัเลขคาดการณด์งักล่าวต ่ากว่าระดบั 2.5% ท่ีมีการ
ระบกุ่อนหนา้นี ้ บิตคอยนร์ว่งหลดุ 24,000 ดอลลารใ์นวนันี ้เพียงวนัเดียวหลงัจากพุ่งขึน้เหนือ 25,000 ดอลลารว์านนี ้

• (-) น ้ามัน WTI ปิดร่วง $2.88 กังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย  สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันอังคาร (16 
ส.ค.) เนื่องจากนักลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย หลงัจากสหรฐัและจีนเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ นอกจากนี ้ราคาน า้มนัยงัถูก
กดดนัจากแนวโนม้ความคืบหนา้ในการเจรจาขอ้ตกลงนิวเคลียรอ์ิหรา่น ซึ่งอาจปูทางใหอ้ิหร่านกลบัมาส่งออกน า้มนัในตลาด  ทัง้นี ้สญัญาน า้ มนัดิบ WTI 
ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.88 ดอลลาร ์หรือ 3.2% ปิดท่ี 86.53 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสดุนับตัง้แต่วันท่ี 25 ม.ค.  ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบ
รนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. รว่งลง 2.76 ดอลลาร ์หรือ 2.9% ปิดท่ี 92.34 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 10 ก.พ. 

• (-) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึน้ 0.6% ในเดือนก.ค.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รายงานในวนันีว่้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ของสหรฐัเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนก.ค. หลงัจากทรงตวัในเดือนมิ.ย.  ทัง้นี ้ตวัเลขการผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวม เป็นการวดัการปรบัตวัของภาคโรงงาน , 
เหมืองแร ่และสาธารณูปโภค  การผลิตของภาคโรงงานเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนก.ค. ขณะที่นักวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 0.2% หลงัจากลดลง 0.4% ในเดือน
มิ.ย.  ส่วนการผลิตในภาคเหมืองแรเ่พิ่มขึน้ 0.7% แต่ภาคสาธารณปูโภคลดลง 0.8% 

• (-) ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมนีต ่ากว่าคาดในเดือนส.ค.  ศูนยวิ์จัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ
เยอรมนีรว่งลงสู่ระดบั -55.3 ในเดือนส.ค. และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั -53.8 จากระดบั -53.8 ในเดือนก.ค. 

• (-) ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 200 จุดในวันอังคาร (16 ส.ค.) เนื่องจากผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของบริษัทคา้ปลีกช่วยใหน้ัก
ลงทนุมีมมุมองบวกต่อการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี การรว่งลงของหุน้กลุ่มเทคโนโลยีไดฉุ้ดดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบ  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดท่ี 34,152.01 จุด พุ่งขึ ้น 239.57 จุด หรือ +0.71%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,305.20 จุด เพิ่มขึน้  8.06 จุด หรือ +0.19% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 
13,102.55 จดุ ลดลง 25.50 จดุ หรือ -0.19% 

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐดีดตัว ก่อนเฟดเผยรายงานประชุมพรุ่งนี้  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตัวขึน้ในวนันี ้ก่อนท่ีธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะเปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวนัท่ี 26-27 ก.ค.ในวนัพรุง่นี ้ ณ เวลา 20.39 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 
ปี ดีดตวัสู่ระดบั 2.835% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 3.135% 

• (+/-) สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านต ่ากว่าคาดในเดือนก.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นดิ่งลง 9.6% ในเดือน
ก.ค. สู่ระดับ 1.446 ลา้นยูนิต ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตั้งแต่เดือนก.พ.2564 และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 1.540 ลา้นยูนิต จากระดบั 1.599 
ลา้นยูนิตในเดือนมิ.ย.  การเริ่มตน้สรา้งบา้นไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกูจ้  านอง และราคาวสัดุก่อสรา้ง  ตวัเ ลขการเริ่มตน้สรา้ง
บา้นส าหรบัครอบครวัเดี่ยวดิ่งลง 10.1% ส่วนการก่อสรา้งบา้นส าหรบัหลายครอบครวั ซึ่งรวมถึงอพารท์เมนทแ์ละคอนโดมิเนียม ลดลง 10.0%  ส่วนการ
อนญุาตก่อสรา้งบา้นลดลง 1.3% สู่ระดบั 1.674 ลา้นยนิูต แต่ดีกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดว่าดิ่งลง 3.3% 

 
                         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  -54.9** -51.1 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย ZEW  -55.3** -53.8 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.  1.67M** 1.70M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนก.ค.  1.45M** 1.56M 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนก.ค.  80.3%** 80.0% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.  0.6%** -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


