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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,763.00-1,772.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงถึง 43.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
รับแรงกดดนัจากสกุลเงินยโูรดิ่งลงกว่า 1.5% แตะระดบัต ่าสุดในรอบ 20 ปี ท่ามกลางความกงัวลว่าวิกฤตพลงังานอาจส่งผลให้เศรษฐกิจในยูโรโซนนัน้ถดถอย 
หลงัราคาก๊าซในยุโรปพุ่ง ประกอบกบัดชันีดอลลาร์พุ่งขึน้ 1.28% ท าสถิติสงูสดุในรอบ 20 ปี ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก ขณะท่ี
วนันีมี้ปัจจยับวกจากนกัวิเคราะห์บริษัทออสโตยา คอลซลัตงิ คาดการณ์ว่า ปธน.วลาดิเมียร์ ปตูิน อาจย่ืนข้อเสนอหยดุยิงยูเครนหลงัยึดครองแคว้นดอนบาสได้
ทัง้หมด ซึง่การหยดุยิงจะไม่น าพาไปสู่สนัตภิาพท่ียัง่ยืน แตก่ลบักนัจะท าให้กองก าลงัทหารรัสเซียมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ และจะท าการโจมตีอีกในอนาคต อีกทัง้ยอด
สัง่ซือ้ภาคโรงงานเยอรมนีเดือนพ.ค. 65 โต 0.1% เกินท่ีคาดไว้ -0.5% ประกอบกบัรัฐมนตรีการคลังคนใหม่ขององักฤษ เผยว่าจะให้ความส าคญักบัการฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังการระบาดโควิด-19 ซึง่ท าให้สกุลเงินยูโรและปอนด์แข็งค่าขึน้ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตามประเด็นดงักล่าวหนุนทองค าได้เพียงระยะสัน้ หลังนัก
ลงทุนยงักงัวลเร่ืองวิกฤตพลงังานยุโรป ส่งผลให้ในช่วงบ่าย ยูโรจึงกลบัมาอ่อนค่าอีกครัง้ หนนุดชันีดอลลาร์กลบัมาแข็งค่า คืนนีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 
ทัง้ดชันี PMI ภาคบริการ, JOLTS Job Openings และงานการประชุม FOMC ทัง้นีแ้นะน าเปิดสถานะขาย หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,784-1,786 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ และทยอยปิดสถานะขายท าก าไรหากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,763-1,752 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากหลดุสามารถถือสถานะขายตอ่ได้ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
06-07-2565 17:00น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,763.80 1,763.62 -0.18 -0.01 

Spot Silver ($) 19.18 19.18 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 35.94 36.08 0.14 0.38 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,550 30,250 -300 -0.98 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 102.72 103.79 1.07 1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 106.49 106.71 0.22 0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.0267 1.0225 0.00 -0.41 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,752    1,737   1,722 

        1,786    1,803   1,824 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,784-1,786 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,763-1,752 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,803 

 

 

 

 



 

 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลดลง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะกรอบล่าง 135 เยน หลังอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลดลงเม่ือคืนนี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 135.17-135.18 เยน เทียบกบั 

135.83-135.93 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 136.08-136.09 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (+) ยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเยอรมนีเดือนพ.ค. 65 โตเกินคาด แม้แนวโน้มศก.มืดมน ส านกังานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอด

สัง่ซือ้สินค้าภาคอุตสาหกรรมปรับตวัขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค. 2565 แม้ว่าทศิทางเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้และความไม่แน่นอน

ท่ีเกิดขึน้จากสงครามรัสเซีย-ยเูครน รายงานระบวุ่า อุปสงค์มีการปรับตวัขึน้ 0.1% เม่ือเทียบกบัเดือนเม.ย. เหนือกวา่ท่ีนกัเศรษฐศาสตร์คาดไว้ท่ี -0.5% โดย

ในครัง้นีไ้ด้รับแรงหนนุจากยอดสัง่ซือ้รายใหญ่ และหากตดัส่วนนีอ้อกไป ยอดสัง่ซือ้จะลดลง 0.9% ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมได้รับแรงหนนุจากการ

ผ่อนคลายมาตรการสกัดโควิดและความต้องการจากฝ่ังผู้ บริโภคท่ีน าเงินออมมาใช้ในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวก็อ่อนตัวลงเช่นกัน 

เน่ืองจากราคาพลงังานและสินค้าโภคภณัฑ์ส าคญัในชีวติประจ าวนัยงัคงเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

 (+) ขุนคลังคนใหม่อังกฤษย า้ฟ้ืนเศรษฐกิจหลังโควิด-จ่อลดภาษี นายนาดิม ซาฮาวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัคนใหม่ขององักฤษเผยว่า เขาจะ

ให้ความส าคญักบัการฟืน้ฟูเศรษฐกิจขึน้มาใหม่หลงัการระบาดของโควดิ-19 โดยมุ่งผลกัดนัให้เศรษฐกิจกลบัมาเตบิโตขึน้อีก รวมถงึด าเนินการปรับลดภาษี 

นายซาฮาวีให้สัมภาษณ์กับส่ือต่างประเทศว่า รัฐบาลจ าเป็นต้องระวังให้มากเร่ืองการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐ โดยเตือนว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเร่ือง

งบประมาณด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึน้ ส่วนเร่ืองการจดัเก็บภาษีนัน้ นายซาฮาวีเผยว่า นายกรัฐมนตรีอั งกฤษต้องการสร้าง

ความเช่ือมัน่วา่ รัฐบาลมีวนิยัทางการคลงั ซึง่เขาเองก็เหน็ด้วยในเร่ืองนี ้

 (+) "ปูติน" อาจย่ืนข้อเสนอหยุดยงิกับยูเครนหลังจากยึดแคว้นดอนบาสได้ทัง้หมด นายวคิเตอร์ อาบราโมวคิซ์ นกัวิเคราะห์ด้านนโยบายกลาโหมของ

บริษัทออสโตยา คอลซลัติงคาดการณ์วา่ หลงัจากท่ีกองก าลงัทหารของรัสเซียสามารถยึดครองแคว้นลูฮันสก์ได้แล้วนัน้ ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ ก็จะ

พุ่งเป้าไปท่ีการยึดครองพืน้ท่ีทัง้หมดของแคว้นดอนบาส ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของยูเครน และเช่ือว่าหลงัจากนัน้ปธน.ปตูนิจะย่ืนข้อ เสนอหยุดยิงกบัยเูครน 

"ไม่มีเหตผุลใด ๆ ท่ีจะเช่ือว่า การยอมรับข้อเสนอหยดุยิงของรัสเซียจะน าพาไปสู่สนัติภาพท่ียัง่ยืน" นายอาบราโมวคิส์กล่าว พร้อมระบุเสริมวา่ การหยดุยิงจะ

ท าให้กองก าลงัรัสเซียมีศกัยภาพในการเสริมก าลงัทหาร และจะท าการโจมตีอีกครัง้ในอนาคต" ในทางกลบักนั นายอาบราโมวิคส์กล่าวว่า หากปธน. เซเลน

สกีไม่ยอมรับข้อเสนอหยดุยิง ก็อาจท าให้เขามีความเส่ียงท่ีจะสญูเสียการสนบัสนนุบางส่วนจากชาตติะวนัตกท่ีเขาต้องพึง่พา 

 (-) ยูโรร่วงเกือบแตะระดับต ่าสุดในรอบ 20 ปี วานนี ้กังวลวิกฤตพลังงาน สกุลเงินยูโรร่วงแตะ 1.0236 ยูโรต่อดอลลาร์เม่ือวานนี ้ซึง่เป็นระดบัต ่าสุด

นบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2545 หรือ ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 20 ปีเม่ือเทียบกับดอลลาร์ เน่ืองจากยังคงกังวลกนัว่าราคาพลังงานท่ีพุ่งสูงขึน้จะสร้างแรงกดดนั

ให้กับเศรษฐกิจของยูโรโซน ขณะท่ีความแตกต่างในเร่ืองนโยบายการเงินของธนาคารกลางในฝ่ังสหรัฐและยุโรปก็ยังคงเป็นจุดสนใจของนกัลงทุนเ ช่นกัน 

ส าหรับความเคล่ือนไหวล่าสุดในตลาดพลงังานนัน้ รัฐบาลนอร์เวย์ได้เข้ามาแทรกแซงเพ่ือยุตกิารประท้วงในภาคปิโตรเลียม เพ่ือไม่ให้ซพัพลายพลงังานของ

ยุโรปท่ีย ่าแย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีก ขณะเดียวกนั โกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติ โดยระบุว่าโอกาสท่ีท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 1 จะ

กลบัมาส่งก๊าซเต็มก าลงัอีกครัง้นัน้มีน้อยมาก โมริทซ์ เพย์เซน ท่ีปรึกษาด้านอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบีย้จากธนาคารเบเรนเบิร์ก กล่ าวว่า "ไม่ใช่แค่

เร่ืองไม่มีการส่งก๊าซเทา่นัน้ท่ีฉดุคา่เงินยโูร" โดย "ราคาพลงังานท่ีสงูมากอยู่แล้วก็เป็นปัจจยักดดนั ซึง่ราคาพลงังานในยโุรปนัน้สงูกวา่ในสหรัฐหลายเทา่" 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับแรงซือ้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้ปัจจยัหนนุจากแรงซือ้หุ้นกลุ่มธุรกิจทอ่งเท่ียวและสนัทนา

การ โดยดชันี Stoxx 600 เปิดท่ีระดบั 405.97 จุด เพิ่มขึน้ 5.29 จุด หรือ +1.32% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดท่ีระดบั 5,872.27 จุด เพิ่มขึน้ 77.31 

จดุ หรือ +1.33% และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดท่ีระดบั 12,587.55 จดุ เพิ่มขึน้ 186.35 จดุ หรือ +1.5% ทัง้นีด้ชันีหุ้นกลุ่มธุรกิจทอ่งเท่ียวและสนัทนา

การดีดตวัขึน้ 2.8% และเป็นปัจจยัหนนุหุ้นกลุ่มอ่ืน ๆ ให้ฟืน้ตวัขึน้เป็นวงกว้าง   

 

 

 

 

 

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.   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   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 

 
 

 

 

 


