
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,754 1,736 1,717 

1,782 1,803 1,818 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 14.20  ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั่วโลกที่พุ่งสงูขึน้  ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัเงินเฟ้อ  
หลงัจากอตัราเงินเฟ้อในองักฤษพุ่งขึน้สู่ตวัเลข 2 หลกัที่ 10.1% ในเดือนก.ค. ซึ่งสงูที่สดุนบัตัง้แต่ก.พ. ปี 1982  ทัง้นี ้ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอังกฤษอาย ุ10 ปีพุ่งสู่ระดบั 2.249% ซึ่ง
เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค., อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลเยอรมนีอาย ุ10 ปีเพิ่มขึน้เป็น 1.08% ซึ่งเป็นระดบัสงูที่สดุนบัตัง้แต่วนัที่ 22 ก.ค. ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัอาย ุ10 ปีก็ดีดตวัขึน้เช่นกนัสูร่ะดบั 2.899%  สถานการณด์งักลา่วกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ประกอบกบัดชันีดอลลารแ์ข็งคา่ขึน้ จากการ
อ่อนค่าของเงนิปอนดท์่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัความเสี่ยงจากภาวะถดถอย(Recession) ในองักฤษ  ปัจจยัที่กล่าวมากดดนัทองค าใหร้ว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาหท์ี่ 1,759.70 
ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี ราคาทองฟ้ืนตวัลดช่วงติดลบหลงัจากรายงานการประชมุธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประจ าวนัที่ 26-27 ก.ค. บ่งชีว้่า  กรรมการเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในระดบัสูงที่สุดเท่าที่จ  าเป็น จนกว่าจะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้  แต่ก็มีจุดยืนแข็งกรา้วนอ้ยลง(less aggressive)  โดยระบวุ่าอตัราการขึน้อตัราดอกเบีย้ในอนาคตจะขึน้อยู่กบัขอ้มูล
เศรษฐกิจ รวมทัง้การประเมินว่าเศรษฐกิจตอบรบักบัอัตราดอกเบีย้สงูขึน้แลว้อย่างไร  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง  -3.19 ตัน  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้
ธุรกิจเฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ยอดขายบา้นมือสอง และดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก CB 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1782.14 1759.70 1774.70 1760.60 -14.20 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,781.70 20.27 106.15 

MA 50 Days 1,776.03 20.06 105.98 

MA 200 Days 1,840.81 22.61 100.30 

RSI 9 Days 46.89 44.83 55.24 

RSI 14 Days 48.45 47.22 53.77 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 989.01 -3.19 

ishare 15,100.18 11.47 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9691 0.7662 0.6869 

10 วัน 0.8672 0.6886 0.6473 

20 วัน 0.9512 -0.6104 0.4101 

50 วัน 0.9607 0.5753 0.8751 

100 วัน 0.9849 0.2760 0.9145 

200 วัน 0.8520 0.4248 0.2838 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,759-1,754 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,782-1,803 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,754 

 

 

ระยะสัน้หากราคาทองค าเกิดแรงขายสลบัเขา้มาเพิ่มขึน้ ขณะท่ีแรงซือ้เขา้ดนัราคาทองขึน้อยู่ในระดบัจ ากดั ทัง้นี ้
การเขา้ซือ้ควรรอเมื่อราคาอ่อนตวัลงแลว้สามารถยืนเหนือบริเวณแนวรบั 1,759-1,754 ดอลลารต่์อออนซ ์(1,754 
ระดับต ่าสุดของเดือนส.ค.) และหากราคาดีดตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นโซน 1,782-1,803 ดอลลารต่์อออนซ ์ถา้ไม่
สามารถยืนไม่ได ้ราคาอาจเกิดการอ่อนตวัลงอีกครัง้ 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยจ ำนวนผู้ขอสินเชื่อจ ำนองลดลง แม้ดอกเบีย้เงินกู้ปรับตัวลง  สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรฐั เปิดเผยว่า จ านวน
ผูย้ื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองลดลง 2% ในสปัดาหท่ี์แลว้ แมอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูจ้  านองปรบัตวัลง  จ านวนผูท่ี้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซล์ดลง 5% ใน
สปัดาหท่ี์แลว้ และดิ่งลง 82% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

• (+) ดำวโจนสปิ์ดลบ 171.69 จุด หลังเฟดเผยรำยงำนประชุม  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัพุธ (17 ส.ค.) ท่ามกลางการซือ้ขายท่ีผัน
ผวน หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งระบุว่า กรรมการเฟดมุ่งมั่นท่ีจะเดินหนา้ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อฉุ ดเงินเฟ้อให้
ลดลงสู่ระดบัท่ีสามารถควบคุมได ้ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,980.32 จุด ลดลง 171.69 จุด หรือ -0.50%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,274.04 
จดุ ลดลง 31.16 จดุ หรือ -0.72% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,938.12 จดุ ลดลง 164.43 จดุ หรือ -1.25% 

• (+) ไต้หวันซ้อมรบเพ่ือเเสดงพลังต้ำนเเรงกดดันจีน  กองทัพไตห้วนัซอ้มรบเพื่อเเสดงพลงัตา้นทานเเรงกดดันจากจีน หลังจากท่ีจีนซอ้มรบรอบใหม่
เช่นกัน ตามรายงานของเอพี  ไตห้วนัซอ้มรบครัง้นีบ้ริเวณเขตหวัเหลียนทางตะวนัออกเฉียงใต ้หลงัจากท่ีจีนส่งเครื่องบินและเรือของกองทัพเขา้มาท่ีน่านน า้
และน่านฟ้าไตห้วนั และกองทพัจีนยงัซอ้มยิงขีปนาวุธอีกดว้ย  โฆษกกระทรวงกลาโหมไตห้วนั ซุน หลี่ฟาง กล่าวว่า "เราขอประณามการยั่วยุทางทหารของ
พรรคคอมมิวนิสตจ์ีนท่ีต่อเน่ืองรอบ ๆ ทะเลและน่านฟ้าของไตห้วนั ซึ่งเป็นการบั่นทอนสันติภาพของภูมิภาค"   เขาบอกดว้ยว่า "ปฏิบตัิการทางทหารของ
พรรคคอมมิวนิสตจ์ีน เป็นการสรา้งโอกาสเราท่ีจะเตรียมความพรอ้มส าหรบัการรบ" 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่ำเทียบสกุลเงินหลัก หลังเฟดเผยรำยงำนประชุม   ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัพุธ (17 ส.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุซึ่งระบวุ่า กรรมการเฟดมุ่งมั่นท่ีจะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เพื่อฉุดเงินเฟ้อใหล้ดลงสู่ระดบัท่ีสามารถควบคุมได ้ ทัง้นี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.07% แตะท่ีระดบั 106.5760  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 135.06 เยน จากระดบั 134.22 เยน และแข็ง
ค่าเมื่อเทียบกับฟรงัก์สวิส ท่ีระดับ 0.9515 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9499 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 
1.2898 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2848 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร ์ท่ีระดับ 1.0185 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0172 ดอลลาร ์
ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 1.2064 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2090 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6943 ดอลลารส์หรฐั 
จากระดบั 0.7022 ดอลลารส์หรฐั 

• (+/-) สหรัฐเผยสต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจเพ่ิมขึน้ 1.4% สอดคล้องคำดกำรณ์  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ
เพิ่มขึน้ 1.4% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห ์หลังจากดีดตัวขึน้ 1.6% ในเดือนพ.ค.  เมื่อเทียบรายปี 
สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจพุ่งขึน้ 18.5% ในเดือนมิ.ย. 

• (+/-) รำยงำนประชุมชีเ้ฟดพร้อมขึ้นดอกเบีย้ต่อไปเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ แต่อำจชะลออัตรำปรับขึ้น  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการ
ประชุมประจ าวนัท่ี 26-27 ก.ค. โดยระบุว่า กรรมการเฟดมีความมุ่งมั่นท่ีจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในระดบัสงูท่ีสดุเท่าท่ีจ าเป็น จนกว่าจะสามารถควบคุม
เงินเฟ้อได ้แต่ในขณะเดียวกนั เฟดก็ส่งสญัญาณว่าอาจจะชะลอการเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยเฟดตระหนกัว่าเศรษฐกิจของสหรฐัในขณะนีม้ีความเสี่ยง
ท่ีจะเผชิญภาวะขาลง  รายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ในวนัพุธ (17 ส.ค.) ตามเวลาสหรฐัระบวุ่า กรรมการเฟดพบหลกัฐานเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ท่ีบ่งชีว่้าแรง
กดดนัดา้นเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มลดนอ้ยลง อย่างไรก็ดี กรรมการเฟดมองว่า การเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อาจจะส่งผลใหต้น้ทุนการกูย้ืมข องภาคธุรกิจและ
ภาคครวัเรือนปรบัตวัสงูขึน้ ซึ่งจะท าใหภ้าคส่วนเหล่านีล้ดการใชจ้่ายและอาจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัลง  "แต่ถึงกระนัน้ก็ตาม กรรมการ เฟดย า้ว่า การ
ชะลอตวัของอุปสงคม์ีบทบาทส าคญัต่อการลดแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อ"  รายงานการประชุมยงัระบุดว้ยว่า แมปั้ญหาเงินเฟ้ อเป็นประเด็นหลกัท่ีสรา้งความ
กงัวล แต่เฟดเล็งเห็นว่า จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีกรรมการเฟดจะอภิปรายกันในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ว่า ควรจะชะลอการเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบี ้ยเมื่อใด และ
ท าอย่างไรจึงจะรูว่้าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในช่วงที่ผ่านมานัน้สามารถสกดัการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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.   10.1%** 9.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.   0.0%** 1.0% 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.1M** 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 ้

 
 

 

 


