
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้มาเล็กน้อย 1.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมา “แย่เกินคาด” ทัง้ตวัเลขผู้
ย่ืนขอสวสัดิการว่างงาน และตวัเลขขาดดลุการค้า ประกอบกบัเงินปอนด์ท่ีแข็งค่าขึน้ ภายหลงัข่าวการลาออกจากต าแหน่งของนายบอริส จอห์นสนั นายกฯ
องักฤษ แต่การปรับตวัขึน้ก็เป็นไปได้อย่างจ ากดั หลงันายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการเฟด และนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดเ ซนต์หลุยส์ สนับ
หนนุให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 75 bps ในเดือนก.ค.และวติกภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากเกินไป ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวั sideway ออกข้าง
ในกรอบ 1,737.90-1,746.52 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาได้มีการดีดตวัขึน้ก่อน หลงัโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2/2565 ของสหรัฐอีก
ครัง้ โดยจะขยายตวัเพียง 0.7% จากเดมิ 1.9% ประกอบกบักลุ่ม G20 เร่ิมหารือกนัเก่ียวกบัราคาอาหารและพลงังานท่ีพุ่งขึน้มาจากผลกระทบหลงัรัสเซียโจมตี
ยเูครน ซึง่สหรัฐ-รัสเซียอาจจะโต้เถียงกนัวา่ใครควรถกูต าหนิ อย่างไรก็ตามราคาทองค าก็ได้ย่อลงในเวลาต่อมา รับข่าวประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ จะ
หารือถึงความเป็นไปได้ท่ีจะลดการเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากจีน ในการประชุมกบัคณะที่ปรึกษา ประกอบกบัสินทรัพย์เส่ียงปรับตวัขึน้เป็นวงกว้างทัง้ตลาดหุ้น
และคริปโตเคอร์เรนซี ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง, อตัราการว่างงานและตวัเลขการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตร ซึง่อาจส่งผลตอ่การคาดการณ์การปรับขึน้ดอกเบีย้ของเฟดในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
08-07-2565 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,739.00 1,740.76 1.76 0.10 

Spot Silver ($) 19.18 19.16 -0.02 -0.10 

เงนิบาท (฿/$) 36.03 36.06 0.03 0.07 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,950 29,850 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 104.12 105.65 1.53 1.47 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 107.09 0.05 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.0164 1.0151 0.00 -0.13 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,722   1,700  1,676 

       1,752   1,773  1,797 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,752-1,773 

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

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,773 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) โกลด์แมนแซคส์หั่นคาดการณ์จีดีพีสหรัฐใน Q2 ลงอีก คาดโตเพียง 0.7% โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอีกครัง้ในวนัพฤหสับดี (7 

ก.ค.) โดยระบวุา่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2565 ของสหรัฐจะขยายตวัเพียง 0.7% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 1.9% ส านกัขา่ว

ซีเอน็บีซีรายงานวา่ การปรับลดตวัเลขคาดการณ์ GDP ในครัง้นีเ้กิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐซบเซา และมีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะ

เข้าสูภ่าวะถดถอยแล้วในขณะนี ้การปรับลดตวัเลข GDP มีขึน้ หลงัจากสหรัฐเปิดเผยยอดขาดดลุการค้าลดลง 1.3% สู่ระดบั 8.55 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. 

เป็นผลมาจากการท่ีสหรัฐขาดดลุการค้ากบัจีนลดลง 2.8 พนัล้านดอลลาร์ เน่ืองจากจีนเผชิญกบัการลอ็กดาวน์เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 (+) G20 เปิดฉากพูดคุยประเดน็อาหาร-พลังงาน คาดสหรัฐ-รัสเซียโต้แย้งกัน รัฐมนตรีตา่งประเทศกลุม่ G20 เร่ิมหารือกนัในวนันีเ้ก่ียวกบัประเด็นการขาด

แคลนอาหารและพลงังาน รวมถึงราคาสินค้าท่ีพุ่งสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีรัสเซียโจมตียูเครน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า  ในวนัท่ี 2 ของการประชุม G20 ท่ี

เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย คาดวา่นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ และนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย จะโต้เถียงกนัว่าใคร

ควรถูกต าหนิส าหรับประเดน็ดงักลา่ว ขณะเดียวกนั นางเรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีตา่งประเทศอินโดนีเซีย เปิดเผยวา่ รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ได้คว ่าบาตรงาน

เลีย้งอาหารค ่าเมื่อช่วงเย็นวนัพฤหสับดี (7 ก.ค.) ซึ่งเป็นงานแรกของการประชุมท่ีจดัขึน้เป็นเวลา 2 วนั ก่อนจะมีการอภิปรายประเด็นส าคญัในย่านนซูา ดอูา เพื่อ

แสดงจดุยืนต่อต้านการรุกรานทางทหารของรัสเซีย ทัง้นี ้มีความกงัวลด้านการขาดแคลนอาหารเพิ่มขึน้ในบางประเทศของแอฟริกาและตะวนัออกกลาง เน่ืองจาก

ต้องพึง่พาการสง่ออกธญัพืชจากยเูครน ซึง่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ อีกทัง้รัสเซียยงัได้ปิดกัน้ท่าเรือในทะเลด าเพื่อป้องกนัไมใ่ห้มีการขนสง่พืชผลดงักลา่ว 

 (-) ไบเดนเตรียมประชุมคณะที่ปรึกษาวันนี ้หารือเร่ืองลดภาษีน าเข้าสินค้าจีน ส านกัขา่วบลมูเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ผู้น าสหรัฐ จะหารือถึงความเป็นไปได้ท่ีจะลดการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนในการประชมุกบัคณะท่ีปรึกษาในวนันี ้(8 ก.ค.) ขณะท่ีคณะท างานของปธน.ไบ

เดนใกล้ท่ีจะท าการตดัสินใจเร่ืองการค้ากบัจีน การประชมุท่ีท าเนียบขาวในวนันีจ้ะเป็นการประชุมครัง้ล่าสดุท่ีปธน.ไบเดนจดัขึน้ในประเด็นดงักล่าว  และยงัไม่มี

ความชดัเจนว่า ปธน.ไบเดนตัง้ใจท่ีจะตดัสินใจอย่างไร ปธน.ไบเดนก าลงัพิจารณาว่าจะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีน าเข้าบางส่วนจากเดิมท่ีเรียกเก็บจากสินค้า

น าเข้าของจีนมลูคา่ 3 แสนล้านดอลลาร์ในสมยัของอดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์หรือไม่ เน่ืองจากคณะท างานของปธน.ไบเดนก าลงัพยายามท่ีจะควบคมุเงินเฟ้อท่ีพุ่ง

สงูขึน้อย่างรวดเร็ว เมื่อเดือนท่ีแล้ว นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเปิดเผยวา่ การลดภาษีน าเข้าอาจจะช่วยลดราคาสิ่งของท่ีประชาชนต้องซือ้ได้ 

 (-) ไบเดนลั่นสายสัมพันธ์สหรัฐ-อังกฤษยังแกร่ง เล่ียงพูดถึง "บอริส จอห์นสัน" ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ได้แสดงความประสงค์ท่ีร่วมมือกับ

รัฐบาลอังกฤษอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยไม่ได้เอ่ยถึงนายบอริส จอห์นสัน ซึ่งลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษหลังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

คณะรัฐมนตรีอีกต่อไป "สหราชอาณาจักรและสหรัฐเป็นพนัธมิตรและเพื่อนท่ีสนิทกันท่ีสดุ และความสมัพนัธ์พิเศษระหว่างประชาชนของทัง้สองชาติจะยังคง

แข็งแกร่งยืนยง" "ผมตัง้ตารอท่ีจะได้เดินหน้าร่วมมือกบัรัฐบาลของสหราชอาณาจกัร ตลอดจนพนัธมิตรและหุ้นส่วนของเราทัว่โลกในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ" ปธน.ไบ

เดนกล่าว "พวกเขามีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกนัพอสมควร เราเช่ือวา่ความเป็นพนัธมิตรของเรากบัสหราชอาณาจกัรจะยงัคงแข็งแกร่งตอ่ไป" นาง

ฌ็อง-ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาวเปิดเผยกบัผู้สื่อขา่ว 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามทศิทางดาวโจนส์ นลท.จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจากการฟืน้ตวัของตลาด

หุ้นสหรัฐ ท่ามกลางความหวงัท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้โดยไมท่ าให้เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง ขณะเดียวกนันกัลงทุนจบัตา

การเปิดเผยตวัเลขจ้างงานของสหรัฐในวนันี ้โดยดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดท่ีระดบั 26,623.85 จุด เพิ่มขึน้ 133.32 จุด หรือ +0.50%, ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้น

ฮ่องกงเปิดท่ีระดบั 21,961.75 จุด เพิ่มขึน้ 318.17 จุด หรือ +1.47% และดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดท่ีระดบั 3,380.37 จุด เพิ่มขึน้ 15.97 จุด หรือ 

+0.47% 

 (-) บิตคอยน์ประเดิมพุ่ งทะลุ 2.2 หมื่นดอลล์ครั้งแรกในเดือนนี ้หลังหุ้นสหรัฐดีดแรง ราคาบิตคอยน์พุ่งทะลุระดบั 22,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี ้ตาม

ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐท่ีฟืน้ตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งในวนัพฤหัสบดี (7 ก.ค.) หลงัจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐได้ช่วยให้นักลงทุนคลายความกงัวล

เก่ียวกบัภาวะเงินเฟ้อ ณ เวลา 10.31 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ พุ่งขึน้  452 ดอลลาร์ หรือ +2.09% แตะท่ี 22,060 ดอลลาร์ เบน แมคมิลเลียน ผู้บริหาร

บริษัทไอดีเอก็ซ์ ดิจิทลั แอสเซทส์กลา่ววา่ ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง ซึง่รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีปรับตวัขึน้เป็นวงกว้าง 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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 าคั  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 ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.4** 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.0** 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(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 ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(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 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   235K** 231K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -85.5B** -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 ข้อมลูวนัที่ 01 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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