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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
04-07-2022 12:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,810.10 1,812.71 2.61 0.14 

Spot Silver ($) 19.87 19.87 0.00 0.00 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,490 30,770 280 0.92 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,450 30,760 310 1.02 

Gold Online Futures (GOU22) 1,810.70 1,826.10 15.40 0.85 

Silver Futures (SVFU22)  20.22 20.19 -0.03 -0.15 

ดชันดีอลลาร ์ 105.07 105.13 0.06 0.05 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลังจากราคาทิง้ตัวลงแรง ราคามีการดีดตัวกลับขึน้มา หากรักษา
ระดับได้ท าให้ราคามีโอกาสขึน้ไปทดสอบแนวต้านในโซน 1,821 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แสดงถึงแรงเข้าซือ้ในระยะสัน้ หากยืนได้แข็งแกร่งมี
โอกาสปรับตวัขึน้ไปทดสอบ โดยจะมีแนวต้านถัดไป 1,834 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ (ระดับสูงสุดวันก่อนหน้า) ขณะท่ีแนวรับนัน้อยู่ในบริเวณ 
1,797-1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ระดบัต ่าสุด
ของเดือนก.ค.) 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
เสี่ยงเปิดสถานะซื อ้หากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,797-1,784 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,784 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่งทองค าออกขายท าก าไรบางสว่นหาก
ราคาทองค าไม่ผา่นแนวต้านท่ี 1,821-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่าก
ผา่นได้ถือสถานะซือ้ตอ่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 3.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จาก Bond Yield สหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ 2.882% และดชันีภาคการผลิตสหรัฐ เดือนมิ.ย.ดิง่ลงต ่าสดุในรอบ 2 
ปี สู ่53.0 ต ่ากว่าคาดท่ี 54.9 สะท้อนกิจกรรมภาคการผลิตชะลอตวัลง แต่ดชันีดอลลาร์แข็งคา่รับแรงซือ้สกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ส่วนในวนันี ้
ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway ออกข้างในกรอบแคบ 1,805.30-1,814.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยยังคงได้รับปัจจยัหนนุมาจากความตงึเครียดท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้งระหว่าง 
“รัสเซีย-ยูเครน” อยู่ หลงั นายแอนโทนี อลับาเนซี นายกฯ ออสเตรเลีย เผยออสเตรเลียจะจดัส่งรถหุ้มเกราะเพิ่มอีก 34 คนัให้แก่ยูเครน และจะสัง่ห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซีย ประกอบกับ
ศลุกากรตรุกีได้ควบคมุเรือขนสง่สนิค้ารัสเซียล าหนึง่ซึง่บรรทกุัพัพืชท่ียเูครนระบวุ่าถกูขโมยไป ซึง่ยเูครนกลา่วหารัสเซียว่าขโมยัพัพืชไปจากดนิแดนท่ียดึได้ ขณะท่ีทางการรัสเซียปฏิเสัว่า
รัสเซียไม่ได้ขโมยััพพืชของยูเครนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยงัพอมีปัจจยักดดนัทองค ามาจาก นาง Cathie Wood ผู้ ก่อตัง้บริษัท ARK Invest เผยใน podcast รายการ In the Know ว่า
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้มัน่ใจถึงแนวโน้มในระยะยาวของตลาดคริปโตฯ ท่ีเน้นเร่ืองความโปร่งใส และอาจสง่ผลกระทบกบัตลาดการเงินแบบดัง้เดิม ส าหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจสหรัฐ  ขณะท่ีปริมาณการซือ้ขายในวนันีอ้าจเบาบางกว่าปกต ิเน่ืองจากตลาดเงิน ตลาดทนุ และตลาดทองค าของสหรัฐ จะปิดท าการในวนัจนัทร์ท่ี 4 ก.ค. เน่ืองในวนัชาตสิหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ออสเตรเลียแบนน าเข้าทองค ารัสเซีย พร้อมส่งมอบรถหุ้มเกราะให้ยูเครน นายแอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเปิดเผยว่า 

ออสเตรเลียจะจัดส่งรถหุ้มเกราะเพิ่มอีก 34 คันให้แก่ยูเครน และจะสั่งห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซีย ในระหว่างการแถลงต่อส่ือมวลชน ณ กรุ งเคีย  

ร่วมกบัประัานาัิบดีโวโลดเิมียร์ เซเลนสกีนัน้ นายอลับาเนซีกล่าวว่า ออสเตรเลียจะก าหนดมาตรการคว ่าบาตรและระงบัวีซา่ของรัฐมนตรีและผู้ มีอ านาจ

ของรัสเซียอีก 16 คน ซึง่ส่งผลให้จ านวนชาวรัสเซียทัง้หมดท่ีออสเตรเลียคว ่าบาตรเพิ่มขึน้เป็น 843 ราย นอกจากนี ้นายอลับาเนซีกล่าวว่า ออสเตรเลียจะ

จดัส่งรถล าเลียงพลหุ้นเกราะอีก 14 ล า และยานเกราะบชุมาสเตอร์ (Bushmaster) จ านวน 20 คนั ทัง้นีอ้อสเตรเลียเป็นหนึง่ในผู้สนบัสนนุรายใหพ่ท่ีสดุท่ี

ไม่ใช่สมาชิกนาโตท่ีช่วยชาติตะวนัตกสนบัสนนุยเูครน 

 (+) ศุลกากรตุรกียึดเรือรัสเซียที่ ลักลอบขนส่งธัญพืชยูเครนได้แล้ว รายงานระบุว่า ก่อนหน้านีท้างการยูเครนได้ร้องขอให้ตรุกีควบคุมเรือบรรทุก

สินค้าซีเบ็ค โซลี (Zhibek Zholy) ของรัสเซียเอาไว้ นายแวสซิล บ็อดนา เอกอัครราชทูตยูเครนประจ าตุรกีเปิดเผยว่า ขณะนีเ้จ้าหน้าท่ีศุลกากรตุรกีได้

ควบคุมเรือขนส่งสินค้ารัสเซียล าหนึ่งซึ่งบรรทุกััพพืชท่ียูเครนระบุว่าถูกขโมยไปได้แล้ว  นายบ็อดนาเปิดเผยกับสถานีโทรทศัน์แห่งชาติยูเครนว่า "เรา

ได้รับความร่วมมืออย่างเตม็ท่ีจากทางการตรุกี ขณะนีเ้รือล าดงักล่าวจอดอยู่ท่ีบริเวณทางเข้าท่าเรือ ซึง่เรือถูกควบคมุโดยเจ้าหน้าท่ีศลุกากรของตรุกี" และ

เสริมว่า ชะตากรรมของเรือล านีข้ึน้อยู่กบัผลการหารือกนัของผู้ตรวจสอบในวนัจนัทร์นี ้(4 ก.ค.) และหวงัว่ายูเครนจะสามารถยึดััพพืชคืนมาไ ด้ ยูเครน

กล่าวหารัสเซียว่าขโมยัพัพืชไปจากดินแดนท่ีกองก าลงัรัสเซียยึดได้ นบัตัง้แต่การรุกรานท่ีเร่ิมขึน้เม่ือปลายเดือนก.พ. อย่างไรก็ ตาม ทางการรัสเซียเคย

ออกปฏิเสัวา่รัสเซียไม่ได้ขโมยัพัพืชของยเูครนแตอ่ย่างใด 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบเยน นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจถดถอย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่เล็กน้อยบริเวณกรอบบน 134 เยน เน่ืองจาก

นกัลงทุนยงัคงกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอเกิดคาดการณ์ ซึ่งส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพันับตัรรัฐบาล

สหรัฐปรับตวัลงด้วย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 135.01 -135.02 เยน เทียบกับ 135.17-135.27 

เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 135.30-135.32 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวนัศกุร์ 

 (+) มาเก๊าระดมตรวจโควิดทัง้เมืองอีก 3 ครัง้หลังยอดพุ่ง แต่ยังเปิดกาสิโนต่อไป  มาเก๊าเร่ิมการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 รอบใหม่ในประชาชนทัว่ทัง้

เมืองมากกว่า 600,000 คนในวนันี ้(4 ก.ค.) โดยจะท าการตรวจ 3 ครัง้ภายในสปัดาห์นี ้ และในระหว่างนัน้ประชาชนต้องท าการตรวจแบบทราบผลเร็ว 

(Rapid Antigen Test) ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีขึน้หลังจากมาเก๊าพบผู้ ป่วยรายใหม่ 90 รายในวนัอาทิตย์ (3 ก.ค.) ท า

ให้จ านวนผู้ตดิเชือ้รวมเพิ่มเป็น 784 รายนบัตัง้แตก่ลางเดือนมิ.ย. โดยมีมากกวา่ 11,000 คนอยู่ระหวา่งการกกัตวั ซึง่เป็นการระบาดครัง้เลวร้ายท่ีสุดในมา

เก๊าซึง่เป็นศนูย์กลางการพนนัท่ีใหพ่ท่ีสดุในโลก 

 (-) Cathie Wood กล่าวตลาดคริปโตจะดีขึน้ในระยะยาว ในตอนล่าสุดของ podcast รายการ In the Know นาง Cathie Wood ผู้ก่อตัง้บริษัท ARK 

Invest ยังคงมองโลกในแง่ดีว่า “ฉันอยากจะบอกว่า ฉันรู้สึกดีขึน้มากเก่ียวกับสิ่งท่ีก าลังเกิดขึน้ในโลกคริปโตในตอนนี ้คุณจะเห็นว่า Bitcoin ก าลังรอ

สพัพาณการ capitulation อีก 2-3 สพัพาณ และในช่วง 2-3 ท่ีผ่านมาเราก็ยังไม่เจอข่าวร้ายสกัเท่าไหร่” เัอยงับอกอีกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้

มัน่ใจถึงแนวโน้มในระยะยาวของตลาดคริปโต โดยเน้นเร่ืองความโปร่งใสของตลาดคริปโตอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคพัในตลาดการเงินแบบดัง้เดิม 

นอกจากนีข้้อมูลจาก Glassnode ระบุว่า เจ้ามือรายใหพ่ (กระเป๋าคริปโตท่ีมี Bitcoin มากกว่า 1,000 BTC) ได้มีการช้อนซือ้ BTC ในจ านวนท่ี

คอ่นข้างมาก อยู่ท่ีเฉล่ียราว ๆ 140,000 BTC ตอ่เดือน 

 

 

 

 

ที่มา : อินโ เควสท์, กรุงเทพัุรกิจออนไลน์, The Standard, Efinancethai และ Siam Blockchain 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคพัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะัุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพุั ที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ัุรกิจจากเ ด ิลาเดลเ ีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะัุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ พีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของันาคารกลางพ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคัุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเ ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคพัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -20.0 -15.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   1.0% 1.2% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Holiday: Independence Day   - - 

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

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.8 52.8 

 15.30 น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.4 53.4 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   0.5% 0.3% 

วนัพุั ท่ี 6 ก.ค. 13.00 น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   -0.5% -2.7% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   51.6 51.6 

 21.00 น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.85M 11.40M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.   54.6 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 าคพัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

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