
  

04 กรกฎาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,804.80-1,814.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่ม 3.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากดชันีภาค
การผลิตของสหรัฐ จาก ISM ดิ่งลงต ่าสดุในรอบ 2 ปี สู่ระดบั 53.0 ในเดือนมิ.ย. สะท้อนกิจกรรมในภาคการผลิตของสหรัฐท่ีชะลอตวัลง ขณะที่วนันีมี้ปัจจยับวก
จากกองทหารของ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย ใกล้จะยึดเมืองลิซิคานสค์ ฐานท่ีมัน่สุดท้ายของทพัรัฐบาลเคียฟในแคว้นลูฮนัสก์ ทางตะวนัออก
ของยเูครน หลงัเพิ่งยึดเมืองซีวีโรโดเนสก์ท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ส าเร็จ รวมถงึ นายแอนโทนี อลับาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเปิดเผยว่า ออสเตรเลียจะจดัส่งรถหุ้ม
เกราะเพิ่มอีก 34 คนัให้แก่ยูเครน และจะสั่งห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซีย อย่างไรก็ตามผลส ารวจจากธนาคารกลางจีน ระบุว่า ดชันีชีว้ดัความสามารถการท า
ก าไรภาคธุรกิจจีน ไตรมาส 2/2565 ปรับตวัขึน้ 2% มาอยู่ท่ี 51.2 ประกอบกับนักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ คาดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจีนจะดีดตวัขึ น้ 
4.5% ในช่วงคร่ึงหลังปี 2565 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเศรษฐกิจจีนเร่ิมฟื้นตวั ประเด็นเหล่านีอ้าจกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตาม
ตวัเลขเศรษฐกิจฝ่ังยโุรป ทัง้ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.และดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุจาก Sentix ด้านตลาดเงิน ตลาดทนุ และตลาดทองค าของสหรัฐจะ
ปิดท าการในวนัจนัทร์ท่ี 4 ก.ค. เน่ืองในวนัชาติสหรัฐ ทัง้นีบ้ริเวณ 1,797-1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่หลุดแนะน าเส่ียงเข้าซือ้ เพ่ือท าก าไรระยะสัน้จากการ
แกวง่ตวั ทัง้นี ้สามารถทยอยแบง่ปิดสถานะซือ้ท าก าไร หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,821-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
04-07-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,810.10 1,805.57 -4.53 -0.25 

Spot Silver ($) 19.87 19.83 -0.04 -0.20 

เงนิบาท (฿/$) 35.54 35.65 0.11 0.31 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,450 30,500 50 0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 111.38 111.34 -0.04 -0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 105.07 104.93 -0.14 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.0428 1.0442 0.00 0.13 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,797    1,784   1,769 

        1,821    1,834   1,848 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,797-1,784 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,821-1,834 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,784 

 

 

 

 



 

 

 (+) ยูเครนเสียเมืองลิซิคานสค์ ฐานที่ม่ันสุดท้ายในแคว้นลูฮันสก์ ให้ทัพรัสเซีย ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า กองทหารยเูครนถอนก าลงัออกจากเมืองลิซิ

คานสค์ ฐานท่ีมัน่สดุท้ายของทพัรัฐบาลเคียฟในแคว้นลฮูนัสก์ ทางตะวนัออกของประเทศ โดยกองทหารของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูน ผู้น ารัสเซีย ใกล้จะยึด

ภมูิภาคแห่งนีไ้ด้ตามเป้าหมาย ชยัชนะครัง้นีข้องกองทพัปติูนมีขึน้หลังเกิดการต่อสู้บนท้องถนนหลายสปัดาห์ หลงัเพิ่งยึดเมืองซีวีโรโดเนสก์ท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ส าเร็จ 

โดยท าเนียบเครมลินได้เปลี่ยนเป้าหมายระยะสัน้มาเป็นการยึดภูมิภาคดอนบาส อนัเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมหนกัท่ีประกอบด้วยแคว้นลูฮนัสก์และแคว้นโดเนตสก์ 

หลงัจากท่ีกองทหารรัสเซียล้มเหลวในการยึดกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เมื่อเดือนก.พ.ท่ีผ่านมา ขณะเดียวกนัก็พยายามขดัขวางไม่ให้ช าติตะวนัตกส่งมอบ

อาวธุยทุโธปกรณ์ถึงกองทพัยเูครนได้ ด้วยการยิงขีปนาวธุใสเ่ป้าหมายทัว่ประเทศเป็นประจ า จนเป็นเหตใุห้โจมตีโดนวตัถพุลเรือน สงัหารชาวยูเครนไปจ านวนมาก 

 (+) เจพีมอร์แกนคาดราคาน า้มันพุ่ งแตะ $380 หากรัสเซียลดผลิตโต้คว ่าบาตร ทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทเจพีมอร์แกนซึ่งน าโดยนางนาตาชา คาเนวา 

คาดการณ์ว่า ราคาน า้มนัในตลาดโลกอาจจะพุ่งขึน้ หากมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐและยุโรปบีบให้รัสเซียตอบโต้ด้วยการลดก าลงัการผลิตน า้มนั ดิบ โดยหาก

รัสเซียลดก าลงัผลิตน า้มนั 3 ล้านบาร์เรล/วนั จะส่งผลให้ราคาน า้มนัดิบเบรนท์ตลาดลอนดอนพุ่งขึน้แตะระดบั 190 ดอลลาร์/บาร์เรล และในสถานการณ์ท่ีเลวร้าย

สดุหากรัสเซียลดก าลงัการผลิต 5 ล้านบาร์เรล/วนั ก็อาจสง่ผลให้ราคาน า้มนัดิบพุง่ขึน้รุนแรงจนแตะระดบั 380 ดอลลาร์/บาร์เรล ทัง้นีก้ลุ่มประเทศ G7 ก าลงัพฒันา

กลไกในการจ ากดัราคาน า้มนัรัสเซีย เพื่อกดดนัให้รัสเซียขาดแคลนรายได้ท่ีจะน ามาสนบัสนนุการสู้รบในยเูครน อย่างไรก็ดี ทีมนกัวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนกลา่วว่า 

รัฐบาลรัสเซียมีสถานะการคลงัท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งท าให้รัสเซียสามารถลดก าลงัการผลิตน า้มนัดิบได้ประมาณ 5 ล้านบาร์เรล/วนัโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

มากเกินไป  

 (+) "โนมูระ" คาดเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่จ่อถดถอยปีหน้า ร็อบ ซบับาราแมน และสี ยิง โถห์ นกัวิเคราะห์ของโนมรูะ โฮลดิงส์ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจใน

กลุม่ยโูรโซน, สหราชอาณาจกัร, ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย และแคนาดาจะเข้าสูภ่าวะถดถอย เช่นเดียวกบัสหรัฐ "มีสญัญาณบง่ชีเ้พิ่มขึน้ว่า เศรษฐกิจโลกก าลงั

เข้าสู่ภาวะการเติบโตท่ีชะลอตวัลงพร้อมกันทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศต่าง ๆ จะไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกเพื่อหนุนให้เศรษฐกิจข ยายตัวได้อีกต่อไป 

นอกจากนี ้สญัญาณดงักลา่วยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้เราคาดการณ์วา่ จะมีการถดถอยตามมาอีกหลายระลอก" นกัวิเคราะห์โนมรูะกลา่ว ทัง้นี ้คาดว่าประเทศตา่ง ๆ จะ

เผชิญระดบัความรุนแรงตา่งกนัไป เศรษฐกิจในสหรัฐนัน้คาดวา่จะถดถอยในระดบัท่ีไมรุ่นแรง แต่กินระยะเวลานานถึง 5 ไตรมาส เศรษฐกิจในยโุรปนัน้ คาดว่าภาวะ

ถดถอยจะรุนแรงย่ิงขึน้ หากรัสเซียระงบัการสง่ก๊าซทัง้หมด สว่นเศรษฐกิจจีนจะแตกตา่งไปจากประเทศอื่น จากการใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย แตอ่าจเสี่ยงล็

อกดาวน์ จากนโยบาย Zero-Covid 

 (-) เยอรมนีขาดดุลการค้าเดือนพ.ค. เหตุต้นทนุน าเข้าพุ่ง ส านกังานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยวา่ เยอรมนีขาดดลุการค้าในเดือนพ.ค. เน่ืองจาก

มูลค่าการส่งออกลดลง ขณะท่ีการน าเข้าเพิ่มขึน้ ท่ามกลางภาวะต้นทุนพลงังานท่ีปรับตวัสูง รายงานระบุว่า เยอรมนีมียอดขาดดุลการค้า 1 พันล้านยูโร (1.04 

พนัล้านดอลลาร์) ในเดือนพ.ค.หลงัปรับคา่ตามฤดกูาล ทัง้นี ้ยอดสง่ออกของเยอรมนีลดลง 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน แตะท่ี 1.258 แสนล้านยโูรในเดือนพ.ค. ขณะท่ี

ยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 2.7% แตะท่ี 1.267 แสนล้านยูโร โดยผลส ารวจคาดการณ์ว่า ยอดส่งออกจะเพิ่มขึน้ 0.9% และยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 0.2% ขณะท่ีผลส ารวจนัก

เศรษฐศาสตร์จากหนงัสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลัคาดการณ์วา่ เยอรมนีจะมียอดเกินดลุการค้า 3 พนัล้านยโูรในเดือนพ.ค. 

 (-) โกลด์แมนแซคส์คาดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจีนฟ้ืนตัวคร่ึงปีหลัง รับผ่อนคลายมาตรการโควิด  นกัวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า การใช้

จ่ายภาคครัวเรือนของจีนจะดีดตวัขึน้ 4.5% ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 หลงัจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ

เศรษฐกิจของจีนเร่ิมส่งสญัญาณฟืน้ตวั การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนจีนจะปรับตวัขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้หลงัจากชะลอตวัลงในไตรมาส 2 โดยโกลด์แมน แซคส์

คาดวา่ การใช้จ่ายของผู้บริโภคจีนในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.จะลดลง 1.5% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก จากนักลงทนุช้อนซือ้ ตลาดหุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจากการท่ีนกัลงทนุช้อนซือ้หุ้นท่ีร่วงลงในสปัดาห์ท่ีแล้ว โดยดชันี 

Stoxx 600 เปิดท่ีระดบั 410.98 จุด เพิ่มขึน้ 3.85 จุด หรือ +0.95% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝรั่งเศสปิดท่ี 5,983.98 จุด เพิ่มขึน้ 52.92 หรือ 0.90% , ดัชนี DAX 

ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดท่ี 12,904.09 จดุ เพิ่มขึน้ 91.06 จดุ หรือ 0.71% และดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดทรงตวัท่ี 7,168.65 จดุ 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

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 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.4 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.8 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.4 53.4 

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

วนัพธุท่ี 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 

วนัพฤหสับดีท่ี 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 ข้อมลูวนัที่ 01 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


