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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
08-07-2022 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,739.00 1,740.66 1.66 0.10 

Spot Silver ($) 19.18 19.17 -0.01 -0.05 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,990 29,890 -100 -0.33 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,970 29,900 -70 -0.23 

Gold Online Futures (GOU22) 1,757.30 1,754.00 -3.30 -0.19 

Silver Futures (SVFU22)  19.64 19.36 -0.28 -1.43 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 107.10 0.06 0.05 

เงนิบาท (฿/$) 36.03 36.04 0.01 0.03 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาสามารถรักษาระดับได้ ราคาอาจฟื้นตัวขึน้ช่วงสัน้ ซึ่งหาก
ราคาปรับตวัขึน้จนท าระดบัสงูสดุใหมจ่ากวนัก่อนหน้าได้  มีลุ้นท่ีราคา
จะดีดขึน้ทดสอบแนวต้าน แต่หากราคาทองค าไม่สามารถผ่านแนว
ต้านท่ี 1,752-1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ท าให้เกิดแรงขายท าก าไร
ออกมาสลับออกมา และอาจท าให้ราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับท่ี 
1,731-1,722 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
เปิดสถานะขายหากราคาไม่สามารถผ่านโซน 1,752-1,773 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาผ่าน 1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ทัง้นีอ้าจทยอยเข้าซือ้คืนแบ่งท าก าไรบางส่วนหากราคาอ่อนตวัลงไม่
หลุดแนวรับ 1,731-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดสามารถถือ
สถานะขายตอ่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้มาเลก็น้อย 1.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมา “แย่เกินคาด” ทัง้ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงาน และ
ตวัเลขขาดดลุการค้า ประกอบกบัเงินปอนด์ท่ีแข็งคา่ขึน้ ภายหลงัข่าวการลาออกจากต าแหน่งของนายบอริส จอห์นสนั นายกฯองักฤษ แตก่ารปรับตวัขึน้ก็เป็นไปได้อย่างจ ากัด หลงันายคริส
โตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการเฟด และนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดเซนต์หลยุส์ สนบัหนนุให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 75 bps ในเดือนก.ค.และวิตกภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาก
เกินไป สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ออกข้างในกรอบ 1,737.90-1,746.52 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยราคาได้มีการดีดตวัขึน้ก่อน หลงัโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ 
GDP ไตรมาส 2/2565 ของสหรัฐอีกครัง้ โดยจะขยายตวัเพียง 0.7% จากเดมิ 1.9% ประกอบกบักลุม่ G20 เร่ิมหารือกนัเก่ียวกบัราคาอาหารและพลงังานท่ีพุ่งขึน้มาจากผลกระทบหลงัรัสเซีย
โจมตียเูครน ซึง่สหรัฐ-รัสเซียอาจจะโต้เถียงกันว่าใครควรถูกต าหนิ อย่างไรก็ตามราคาทองค าก็ได้ย่อลงในเวลาตอ่มา รับข่าวประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ จะหารือถึงความเป็นไปได้ท่ี
จะลดการเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากจีน ในการประชุมกับคณะท่ีปรึกษา ประกอบกับสินทรัพย์เสี่ยงปรับตวัขึน้เป็นวงกว้างทัง้ตลาดหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซี ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตาม
ตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง, อตัราการว่างงานและตวัเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ซึง่อาจสง่ผลตอ่การคาดการณ์การปรับขึน้ดอกเบีย้ของเฟดในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) โกลด์แมนแซคส์หั่นคาดการณ์จีดีพีสหรัฐใน Q2 ลงอีก คาดโตเพียง 0.7% โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอีกครัง้ในวนัพฤหสับดี 
(7 ก.ค.) โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2565 ของสหรัฐจะขยายตวัเพียง 0.7% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 1.9% 
ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานวา่ การปรับลดตวัเลขคาดการณ์ GDP ในครัง้นีเ้กิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐซบเซา และมีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจ
สหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วในขณะนี ้การปรับลดตวัเลข GDP มีขึน้ หลงัจากสหรัฐเปิดเผยยอดขาดดุลการค้าลดลง 1.3% สู่ระดับ 8.55 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ในเดือนพ.ค. เป็นผลมาจากการท่ีสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนลดลง 2.8 พนัล้านดอลลาร์ เน่ืองจากจีนเผชิญกับการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

 (+) G20 เปิดฉากพูดคุยประเด็นอาหาร-พลังงาน คาดสหรัฐ-รัสเซียโต้แย้งกัน รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 เร่ิมหารือกนัในวนันีเ้ก่ียวกบัประเด็นการ
ขาดแคลนอาหารและพลงังาน รวมถึงราคาสินค้าท่ีพุ่งสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีรัสเซียโจมตียูเครน  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ในวนัท่ี 2 ของการประชุม 
G20 ท่ีเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย คาดว่านายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ และนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย จะโต้เถียง
กนัว่าใครควรถูกต าหนิส าหรับประเดน็ดงักล่าว ขณะเดียวกนั นางเรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ได้
คว ่าบาตรงานเลีย้งอาหารค ่าเมื่อช่วงเย็นวนัพฤหสับดี (7 ก.ค.) ซึ่งเป็นงานแรกของการประชุมท่ีจดัขึน้เป็นเวลา 2 วนั ก่อนจะมีการอภิปรายประเด็นส าคญัใน
ย่านนูซา ดอูา เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการรุกรานทางทหารของรัสเซีย ทัง้นี ้มีความกังวลด้านการขาดแคลนอาหารเพิ่มขึ น้ในบางประเทศของแอฟริกาและ
ตะวนัออกกลาง เน่ืองจากต้องพึง่พาการสง่ออกธญัพืชจากยูเครน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ อีกทัง้รัสเซียยงัได้ปิดกัน้ท่าเรือในทะเลด าเพื่ อป้องกนัไม่ให้มีการขนส่ง
พืชผลดงักลา่ว 

 (-) ไบเดนเตรียมประชุมคณะที่ปรึกษาวันนี ้หารือเร่ืองลดภาษีน าเข้าสินค้าจีน ส านกัขา่วบลมูเบิร์กรายงานโดยอ้างแหลง่ข่าววา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ผู้น าสหรัฐ จะหารือถึงความเป็นไปได้ท่ีจะลดการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนในการประชมุกบัคณะท่ีปรึกษาในวนันี ้(8 ก.ค.) ขณะท่ีคณะท างานของปธน.
ไบเดนใกล้ท่ีจะท าการตดัสินใจเร่ืองการค้ากบัจีน การประชมุท่ีท าเนียบขาวในวนันีจ้ะเป็นการประชมุครัง้ล่าสดุท่ีปธน.ไบเดนจดัขึน้ในประเดน็ดงักลา่ว และยงัไม่
มีความชดัเจนวา่ ปธน.ไบเดนตัง้ใจท่ีจะตดัสินใจอย่างไร ปธน.ไบเดนก าลงัพิจารณาวา่จะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีน าเข้าบางสว่นจากเดิมท่ีเรียกเก็บจากสินค้า
น าเข้าของจีนมลูค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ในสมยัของอดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์หรือไม ่เน่ืองจากคณะท างานของปธน.ไบเดนก าลงัพยายามท่ีจะควบคมุเงินเฟ้อท่ี
พุง่สงูขึน้อย่างรวดเร็ว เมื่อเดือนท่ีแล้ว นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเปิดเผยวา่ การลดภาษีน าเข้าอาจจะช่วยลดราคาสิ่งของท่ีประชาชนต้องซือ้ได้ 

 (-) ไบเดนลั่นสายสัมพันธ์สหรัฐ-อังกฤษยังแกร่ง เล่ียงพูดถึง "บอริส จอห์นสัน" ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ได้แสดงความประสงค์ท่ีร่วมมือกบั
รัฐบาลอังกฤษอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยไม่ได้เอ่ยถึงนายบอริส จอห์นสัน ซึ่งลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของอัง กฤษหลงัไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะรัฐมนตรีอีกต่อไป "สหราชอาณาจกัรและสหรัฐเป็นพนัธมิตรและเพื่อนท่ีสนิทกนัท่ีสดุ และความสมัพนัธ์พิเศษระหว่างประชาชนของทัง้สองช าติจะยงัคง
แขง็แกร่งยืนยง" "ผมตัง้ตารอท่ีจะได้เดินหน้าร่วมมือกบัรัฐบาลของสหราชอาณาจกัร ตลอดจนพนัธมิตรและหุ้นสว่นของเราทัว่โลกในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ" ปธน.ไบ
เดนกล่าว "พวกเขามีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกนัพอสมควร เราเช่ือว่าความเป็นพนัธมิตรของเรากบัสหราชอาณาจกัรจะยังคงแข็ งแกร่งต่อไป" 
นางฌ็อง-ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาวเปิดเผยกบัผู้สื่อขา่ว 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามทิศทางดาวโจนส์ นลท.จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนุนจากการฟืน้ตวัของ
ตลาดหุ้นสหรัฐ ท่ามกลางความหวงัท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้โดยไม่ท าให้เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง ขณะเดี ยวกนันัก
ลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานของสหรัฐในวนันี ้โดยดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดท่ีระดบั 26,623.85 จุด เพิ่มขึน้ 133.32 จดุ หรือ +0.50%, ดชันีฮัง่
เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดท่ีระดบั 21,961.75 จุด เพิ่มขึน้ 318.17 จุด หรือ +1.47% และดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้ นจีนเปิดท่ีระดบั 3,380.37 จุด เพิ่มขึน้ 
15.97 จดุ หรือ +0.47% 

 (-) บิตคอยน์ประเดิมพุ่งทะลุ 2.2 หมื่นดอลล์ครั้งแรกในเดือนนี ้หลังหุ้นสหรัฐดีดแรง ราคาบิตคอยน์พุ่งทะลุระดบั 22,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี ้ตาม
ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐท่ีฟืน้ตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งในวนัพฤหัสบดี (7 ก.ค.) หลงัจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐได้ช่วยให้นกัลงทุนคลายความกังวล
เก่ียวกบัภาวะเงินเฟ้อ ณ เวลา 10.31 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ พุ่งขึน้ 452 ดอลลาร์ หรือ +2.09% แตะท่ี 22,060 ดอลลาร์ เบน แมคมิลเลียน ผู้บริหาร
บริษัทไอดีเอก็ซ์ ดิจิทลั แอสเซทส์กล่าววา่ ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง ซึง่รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีปรับตวัขึน้เป็นวงกว้าง 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

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

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.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% 

วนัพธุที่ 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 -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(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 ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ 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 ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

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

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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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 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.4** 52.4 

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

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(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 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(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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