
  

05 กรกฎาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,800.20-1,811.98 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวานปิดลดลงเล็กน้อย 2.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จาก
ดชันีดอลลาร์ฟืน้ตวัลดช่วงติดลบในช่วงปลายตลาด เน่ืองจากความวิตกเก่ียวกบัสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทัว่โลก ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค ามีปั จจยับวกช่วย
หนนุราคาจาก องักฤษเปิดเผยว่าจะด าเนินมาตรการคว ่าบาตรครัง้ใหม่ทางเศรษฐกิจ การค้า และการขนส่งต่อเบลารุสเน่ืองจากสนบัสนุนรัสเซียในการบุกรุก
ยูเครน และยังด าเนินการคว ่าบาตรชาวรัสเซียอีก 6 รายท่ีเผยแพร่ข้อมูลเท็จ อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากข้อมู ล
เศรษฐกิจจีนท่ีสดใส และรายงานท่ีว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ อาจจะประกาศยกเลิกการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าบางส่วนจากจีนภายในสปัดาห์นี ้
อีกทัง้ ผลส ารวจซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซินระบุว่า ดชันีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการดีดตวัขึน้แตะระดับ 54.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการขยายตัว
รวดเร็วท่ีสุดในรอบเกือบ 1 ปีหรือนบัตัง้แต่เดือนก.ค.ปีท่ีแล้ว และเป็นการขยายตวัเดือนแรก หลงัจากท่ีหดตวัลงติดต่อกนั 3 เดือน ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจจะ
เป็นปัจจยัท่ีมากดดนัตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับวนันีแ้นะน าให้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยจะเปิดเผยยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค. ทัง้นี ้
โดยเข้าซือ้เพ่ือเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,803-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณ
แนวต้าน 1,821-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
05-07-2565 17:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,807.23 1,800.80 -6.43 -0.36 

Spot Silver ($) 19.96 19.83 -0.13 -0.65 

เงนิบาท (฿/$) 35.69 35.80 0.11 0.29 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,500 30,550 50 0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 113.77 111.84 -1.93 -1.70 

ดชันดีอลลาร ์ 105.14 106.14 0.99 0.94 

เงนิยโูร (€/$) 1.0422 1.0296 -0.01 -1.21 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,797    1,784   1,769 

        1,821    1,834   1,852 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,803-1,797 

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,784 

 

 

 

 



 

 

 (+) อังกฤษจ่อคว ่าบาตรเบลารุสครัง้ใหม่หลังหนุนรัสเซียบุกยูเครน องักฤษเปิดเผยว่าจะด าเนินมาตรการคว ่าบาตรครัง้ใหม่ทางเศรษฐกิจ การค้า และการ
ขนส่งต่อเบลารุสเน่ืองจากสนบัสนุนรัสเซียในการบุกรุกยูเครน และยงัด าเนินการคว ่าบาตรชาวรัสเซียอีก 6 รายท่ีเผยแพร่ข้อมลูเท็จ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า 
มาตรการคว ่าบาตรตอ่เบลารุสประกอบด้วย การสัง่ห้ามน าเข้าและส่งออกสินค้ามลูคา่ประมาณ 60 ล้านปอนด์ (73 ล้านดอลลาร์) รวมถึงการสง่ออกสินค้าด้านการ
กลัน่น า้มนั ส่วนประกอบเทคโนโลยีขัน้สูงและสินค้าฟุ่ มเฟือย ตลอดจนการน าเข้าเหล็กและเหล็กกล้าของเบลารุส รัฐบาลองักฤษระบุในแถลงการณ์ว่า "เบลารุ ส
ช่วยเหลือรัสเซียอย่างแข็งขนัในการบุกโจมตียูเครน โดยปล่อยให้รัสเซียใช้อาณาเขตของเบลารุสเพื่อบีบบงัคบัยูเครน ยิงขีปนาวุธจากชายแดน และอนุญาตให้
เคร่ืองบินไอพน่ของรัสเซียบินผา่นน่านฟ้าของพวกเขา" 

 (+) มาเก๊าเผยยอดติดเชือ้โควดิสะสมทะลุ 900 ราย เตรียมปูพรมตรวจเชือ้สัปดาห์นี ้เขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีนพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ 89 รายใน
วนันี ้(5 ก.ค.) ส่งผลให้ยอดผู้ ติดเชือ้สะสมตัง้แต่ช่วงกลางเดือนมิ.ย. มีมากกว่า 900 รายแล้ว ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีก าลงัเร่งสกัดการแพร่ระบาดของโรค โดยประชาชน
กว่า 13,000 คนต้องถูกกักตวัตามมาตรการสกดัการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจงั มาเก๊าเตรียมปพูรมตรวจผู้อยู่อาศยัในเมืองกว่า 600,000 คนรวมสามครัง้ใน
สปัดาห์นี ้โดยในระหวา่งนีช้าวเมืองต้องตรวจหาเชือ้ด้วยตวัเองโดยใช้ชดุตรวจแอนติเจน (ATK) ด้วย 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชีย-ยุโรป พากันบวก รับข้อมูลศก.จีนสดใส-สหรัฐเลง็ยกเลกิภาษีน าเข้าจีน บรรดาตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในวนันีพ้ากนัปรับตวัขึน้ อาท่ิน ตลาด
หุ้นเอเชีย และฝ่ังยุโรป โดยได้แรงหนุนจากข้อมลูเศรษฐกิจจีนท่ีสดใส และรายงานท่ีว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ อาจจะประกาศยกเลิ กการจดัเก็บภาษี
สินค้าน าเข้าบางส่วนจากจีนภายในสปัดาห์นี ้ซึ่งเป็นสญัญาณบง่ชีว้่า ความตงึเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มท่ี จะบรรเทาลง โดยในฝ่ังตลาดหุ้น
เอเชียปิดบวก ทัง้ดชันีนิกเกอิปิดตลาด พุง่ขึน้ 269.66 จดุ หรือ +1.03%, ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดเพิ่มขึน้ 41.44 จดุ หรือ +1.8% และ ดชันีฮัง่
เสง็ปิดท่ี 21,853.07 จดุ เพิ่มขึน้ 22.72 จุด หรือ +0.10% มีเพียงดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตท่ีปิดลดลง 1.40 จดุ หรือ -0.04% สว่นในฝ่ังตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ทัง้ดชันี 
Stoxx 600 เปิดท่ีระดบั 411.21 จุด เพิ่มขึน้ 1.90 จดุ หรือ +0.46% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดท่ี 5,979.20 จุด เพิ่มขึน้ 24.55 จุด หรือ +0.41% และดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดท่ี 12,851.29 จดุ เพิ่มขึน้ 77.91 จดุ หรือ +0.61%  

 (-) จนท.ระดับสูงจีน-สหรัฐหารือออนไลน์ ถกสถานการณ์ศก.-ห่วงโซ่อุปทานโลก นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึง่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลาง
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และหวัหน้าฝ่ายจีนในการเจรจาด้านเศรษฐกิจท่ีครอบคลมุระหวา่งจีน-สหรัฐ ได้หารือทางออนไลน์กบันางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรี
คลงัสหรัฐ ตามค าร้องขอของฝ่ายสหรัฐ ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ทัง้ 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีสามารถปฎิบติัได้จริงอย่างตรงไปตรงมาในหวัข้อต่าง ๆ 
เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพของห่วงโซอ่ปุทานและอตุสาหกรรมทัว่โลก โดยการพดูคยุนัน้ด าเนินไปอย่างสร้างสรรค์ ทัง้ 2 ชาติมหาอ านาจตา่ง
เห็นพ้องกนัว่า ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกก าลงัเผชิญกบัความท้าทายท่ีรุนแรง การส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานด้านนโยบายมหภาคระหว่างจี นและสหรัฐมี
ความส าคญัอย่างย่ิง อีกทัง้การร่วมกนัรักษาเสถียรภาพของห่วงโซอ่ปุทานและอตุสาหกรรมก็อยู่ในความสนใจของทัง้ 2 ประเทศ และทัว่โลก ขณะเดียวกนั จีนแสดง
ความกังวลเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกการเก็บภาษีศลุกากรเพิ่มขึน้ส าหรับจีนและมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐ ตลอดจนการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมต่อ
วิสาหกิจของจีน ทัง้นี ้ทัง้สองฝ่ายยงัได้ตกลงท่ีจะด าเนินการสื่อสารระหวา่งกนัตอ่ไป 

 (-) จีนเตรียมอัดฉีดงบลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานร่วม 7.5 หมื่นล้านดอลล์ หนุนฟ้ืนเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนเตรียมจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน วงเงิน 5 แสนล้านหยวน (7.469 หมื่นล้านดอลลาร์) เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน และฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศท่ีซบ
เซา เศรษฐกิจจีนเร่ิมฟืน้ตวัอย่างช้า ๆ จากภาวะชะงกังนัด้านอปุาน เน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวด แม้ว่าจีนจะยงัเผชิญปัจจยัท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่ก็
ตาม ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งขา่ววงในระบวุา่ แผนผลกัดนัการลงทุนดงักลา่วเป็นการปัดฝุ่ นแนวทางฟืน้ฟูเศรษฐกิจซึง่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ท่ีเคยออกมาก่อนหน้านี ้ซึ่งสภาแห่งรัฐของจีนนัน้ได้ให้ค ามัน่วา่จะเพิ่มโควตาเงินกู้ อีก 8 แสนล้านหยวนให้กบัธนาคารนโยบาย (Policy bank) เพื่อสนบัสนนุโครงการ
ขนาดใหญ่ 

 (-) ดอลลาร์แขง็ค่าเทียบเยน หลังกลุ่มธุรกจิน าเข้าของญ่ีปุ่ นเข้าซือ้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่ขึน้บริเวณกรอบลา่งของ 136 เยน เน่ืองจากกลุม่ธุรกิจน าเข้า
ของญ่ีปุ่ นได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์เพื่อน าไปช าระราคา ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 136.17-136.20 เยน เทียบกบั 
135.70-135.80 เยนท่ีตลาดลอนดอน และ 135.44-135.46 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้โดยตลาดเงินสหรัฐปิดท าการเมื่อวานนี ้เน่ืองใน
วนัหยดุประจ าชาติ 

 

 
 

 

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   53.0** 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   54.3** 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 านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์   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 

 
 

 

 

 


