
 

 

 

 

   

สรุป  หลังจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดร่วงลง 26.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากดชันีดอลลาร์แข็งค่าพุ่งทะลุระดบั 107 ท าสถิติสูงสุดระดบัใหม่ในรอบ 20 ปีท่ี 
107.264 หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐตา่งออกมา “ดีเกินคาด” ทัง้ ดชันีภาคบริการของสหรัฐจาก ISM และตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ประกอบกบัรายงานการ
ประชุมเดือนมิ.ย. บ่งชีว้่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึน้ดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ สะท้อนจาก  Fed funds futures ท่ีเพิ่มคาดการณ์อัตราดอกเบีย้สูงสุด (terminal 
rate) มาอยู่ท่ี 3.40% จาก 3.25% รวมไปถึงการอ่อนค่าของสกลุเงินยูโรและปอนด์ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway up ฟื้นตวัเล็กน้อยใน
กรอบ 1,736.40-1,746.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับปัจจยัหนุนจาก สหรัฐเตรียมคว ่าบาตรเครือข่ายบริษัทในจีน และ UAE หลงัช่วยส่งมอบและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของอิหร่านไปยังชาติเอเชียตะวนัออก ประกอบกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าจะปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกส าหรับปี 2565 เป็นครัง้ท่ี 3 ในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ข้างหน้า หลงัแนวโน้มเศรษฐกิจย ่าแย่ลงอย่างชดัเจนนับตัง้แต่เราเปิดเผยคาดการณ์เศรษฐกิจ
ฉบบัสุดท้ายในเดือนเม.ย. อย่างไรก็ตามยังมีปัจจยักดดนัจาก Tax Foundation สถาบนัในวอชิงตนั ดี.ซี. เผยปธน.ไบเดนควรยกเลิกการจดัเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจีนเพ่ือบรรเทาเงินเฟ้อ และยุติสงครามการค้า หลงัท าให้ GDP สหรัฐลดลงประมาณ 0.3% และกระทบการจ้างงานกวา่ 200,000 ต าแหน่ง ส าหรับคืนนี ้
รอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานของสหรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
07-07-2565 12:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,737.70 1,745.90 8.20 0.47 

Spot Silver ($) 19.19 19.36 0.17 0.89 

เงนิบาท (฿/$) 36.19 36.11 -0.09 -0.23 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,250 29,950 -300 -0.99 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.66 100.99 1.33 1.33 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 106.78 -0.27 -0.25 

เงนิยโูร (€/$) 1.0182 1.0205 0.00 0.23 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,722   1,700  1,676 

       1,752   1,773  1,797 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,752 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,731-1,722 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,773 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) IMF ชีเ้ศรษฐกิจโลกส่อเค้าถดถอยปีหน้า หลังเผชิญความเส่ียงเพิ่มขึน้  นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อ านวยการกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ระบุในวนัพุธ (6 ก.ค.) ว่าจะปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกส าหรับปี 2565 เป็นครัง้ท่ี 3 ของปีนีใ้นช่วงไม่ก่ีสปัดาห์ข้างหน้า IMF จะ
เผยแพร่รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจส าหรับปี 2565 และ 2566 ฉบบัใหม่ในช่วงปลายเดือนก.ค.นี ้หลงัจากในเดือนเม.ย. IMF ได้หัน่คาดการณ์การขยายตวั
ของเศรษฐกิจโลกลงเกือบ 1% สู่ 3.6% ในปี 2565 และ 2566 ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกขยายตัว 6.1% ในปี 2564 "แนวโน้มเศรษฐกิจย ่าแย่ลงอย่างชัดเจน
นบัตัง้แตเ่ราเปิดเผยคาดการณ์เศรษฐกิจฉบบัสุดท้ายในเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมา" นางจอร์เจียวากล่าวถึงเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้เป็นวงกว้าง การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
เพิ่มมากขึน้ การขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนท่ีชะลอลง และการเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรท่ีเก่ียวข้องกบัสงครามรัสเซีย-ยเูครน" 

 (+) สหรัฐคว ่าบาตรบริษัทจีน-UAE เหตุช่วยอิหร่านส่งออกปิโตรเลียมไปเอเชียตะวันออก ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานเม่ือวานนี ้(6 ก.ค.) ว่า สหรัฐ
ก าหนดมาตรการคว ่าบาตรเครือข่ายบริษัทในจีน บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีถูกกล่าวหาว่าช่วยส่งมอบและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของอิหร่านไปยงัชาติเอเชียตะวนัออก โดยเป็นการเพิ่มแรงกดดนัต่ออิหร่านขณะท่ีพยายามรือ้ฟื้นข้อตกลง นิวเคลียร์
อิหร่านปี 2558 กระทรวงการคลงัสหรัฐแถลงวา่ เครือข่ายบคุคลและบริษัทดงักล่าวได้ใช้บริษัทเปลือก (shell company) จ านวนมากท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาคอ่าว
เปอร์เซีย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งมอบและจ าหน่ายปิโตรเคมีภณัฑ์มลูค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์จากบริษัทอิหร่านไปยงัจีนและประเทศอ่ื น ๆ ใน
แถบเอเชียตะวนัออก 

 (+) มาเก๊าส่ังปิดห้าง "วันเซ็นทรัล" เพิ่ม / แคนนาดาติดโอมิครอนกว่าคร่ึงประเทศ  รัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊าสั่งปิดห้างสรรพสินค้า "วัน
เซ็นทรัล" (One Central) ซึ่งเป็นห้างยอดนิยม และอยู่ติดกับกาสิโนรีสอร์ท "เอ็มจีเอ็ม ไชน่า" (MGM China) หลังจากพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 หลายรายใน
ห้างสรรพสินค้าดงักล่าว โดยทางการมาเก๊าก าลงัเร่งควบคุมการแพร่ระบาดครัง้ใหญ่ท่ีสุดท่ีก าลงัเกิดขึน้ในศนูย์กลางกาสิโนใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่ง นี ้ส่วน
ทางด้านประชากรกว่าคร่ึงหนึ่งในแคนาดา หรือมากกว่า 17 ล้านคน ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอนในช่วงระยะเวลา 5 เดือน นบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 
2564 - พ.ค. 2565 

 (-) นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีน  ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานวา่ นายอเล็กซ์ ดรัูนเต นกัเศรษฐศาสตร์ด้าน
ภาษีจาก Tax Foundation สถาบนัคลงัสมองแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี.กล่าวว่า ปธน.ไบเดนควรยกเลิกการจดัเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มเติมต่อสินค้าจีนเพ่ือ
ยตุสิงครามการค้า นายดรัูนเตกล่าววา่ ปธน.ไบเดนก าลงัพิจารณายกเลิกการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าของจีนท่ีก าหนดขึน้ในยุคของปธน.ทรัมป์ เพ่ือบรรเทาแรง
กดดนัด้านเงินเฟ้อ พร้อมระบุเสริมว่า การเปล่ียนแปลงนโยบายนีใ้ช้เวลานานเกินไป นอกจากนี ้นายดรัูนเตกล่าวว่า อตัราภาษีเหล่านีส้่งผลให้เกิดต้นทนุท่ี
สงูต่อผู้บริโภคและธุรกิจตา่ง ๆ ขณะท่ียงัไม่สามารถฟืน้ฟกูารผลิตในสหรัฐได้ นอกจากนี ้จากการวเิคราะห์ของแทก็ ฟาวเดชัน่พบว่า ข้อพิพาททางการค้าได้
ลดผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐลงประมาณ 0.3% และกระทบการจ้างงานกวา่ 200,000 ต าแหน่ง 

 (-) ยอดขายรถยนต์โดยสารในจีนพุ่งแรงในเดือนมิ.ย. รับมาตรการส่งเสริมการบริโภค  สมาคมรถยนต์โดยสารแห่งประเทศจีน (CPCA) เปิดเผยว่า 
แนวโน้มการเติบโตของตลาดรถยนต์โดยสารของจีนก าลงัเร่งตวัขึน้ทัง้ยอดขายปลีกและขายส่ง รถยนต์โดยสารประมาณ 1.92 ล้านคนัถูกจ าหน่ายผ่านช่อง
ทางการขายปลีกในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 22% เม่ือเทียบรายปี และเพิ่มขึน้ 42% จากเดือนพ.ค. ขณะท่ียอดขายส่งรถยนต์โดยสารแตะ 2.11 ล้านคนัในเดือน
มิ.ย. เพิ่มขึน้ 37% เม่ือเทียบรายปี  ตลาดรถยนต์ท่ีแข็งแกร่งในเดือนมิ.ย.นัน้มาจากมาตรการส่งเสริมการบริโภคของจีน เช่น การลดภาษีซือ้รถยนต์รุ่นท่ี
ปล่อยมลพิษต ่า และคาดวา่ยอดขายปลีกรถยนต์พลงังานใหม่ของจีนอาจท าสถิตสิงูสดุเป็นประวตักิารณ์เกือบ 500,000 คนัในเดือนมิ.ย. 

 (+/-) G20 ประชุมรมว.ต่างประเทศวันแรก จับตาชาติตะวันตกวอล์คเอาท์ประท้วงรัสเซีย  การประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 จะเร่ิมขึน้
ในวนันี ้(7 ก.ค.) ท่ีเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย โดยมีประเด็นส าคญัอยู่ท่ีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน รวมถึงความท้าทายอ่ืน ๆ จา ก
การท่ีรัสเซียรุกรานยูเครน นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตา่งประเทศรัสเซีย และนายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ คาดวา่จะเข้าร่วมการ
ประชุมที่เมืองนซูาดอูาด้วย โดยรัฐมนตรีกลุ่ม G20 จะหารือถงึความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึน้ทัว่โลก อย่างไรก็ดี กระทรวงการตา่งประเทศ
ของสหรัฐระบุวา่ นายลาฟรอฟและนายเซอร์เกย์ไม่น่าจะมีการหารือในระดบัทวภิาคี นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากความตงึเครียดในยูเครนท่ีปะทขุึ น้ หลาย่่าย
จงึจบัตามองวา่ รัฐมนตรีตา่งประเทศจากชาตติะวนัตกจะวอล์คเอาท์เพ่ือประท้วงการท่ีรัสเซียรุกรานยูเครนหรือไม่ในช่วงที่นายลาฟรอฟขึน้กล่าวบนเวที 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ่่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix  -26.4** -15.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.  0.7%** 1.2% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Holiday: Independence Day  - - 

วนัองัคารท่ี 5 ก.ค. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการ่่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.4** 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการ่่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.0** 52.8 

 15.30 น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการ่่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   54.3** 53.4 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   1.6%** 0.3% 

วนัพธุท่ี 6 ก.ค. 13.00 น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   0.1%** -2.7% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการ่่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.7** 51.6 

 21.00 น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.25M** 11.40M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.   55.3** 55.9 

วนัพ หสับดีท่ี 7 ก.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.15 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP   200K 128K 

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   230K 231K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -2.8M 

วนัศกุร์ท่ี 8 ก.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.3% 0.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.   275K 390K 

 19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนมิ.ย.   3.6% 3.6% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง   2.0% 2.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่01 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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