
  

08 กรกฎาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,733.89-1,746.52 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดปรับตวัเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย 1.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมา “แย่เกินคาด” ประกอบกบัเงินปอนด์ท่ีแข็งค่าขึน้ ภายหลงัข่าวการลาออกจากต าแหน่งของนายบอริส จอห์นสนั 
นายกฯอังกฤษ แต่การปรับตัวขึน้ก็เป็นไปได้อย่างจ ากัด หลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ ว่าการเฟด และนายเจมส์ บูลลาร์ด ปธ.เฟดเซนต์ห ลุยส์ กล่าว
ประชาชนวิตกภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากเกินไป ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจัยบวกจากโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอีกครัง้ โดย GDP ไตรมาส 
2/2565 จะขยายตวัเพียง 0.7% จากเดิม 1.9% อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัขึน้ ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 300 
จุดเม่ือคืนนี ้ท่ามกลางความหวงัท่ีว่าเฟดจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้โดยไม่ท าให้เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง รวมถึงกิจกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ของจีนเดือนมิ.ย. 2565 ดีขึน้ หลงัรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการสกดัโควิด-19 และภาวะชะงกังันด้านห่วงโซอุปทานค่อยๆ คล่ีคลาย ประเด็นท่ี
กล่าวมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ จะเปิดเผยรายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง,ตวัเลขจ้างงานนอก
ภาคเกษตรเดือนมิ.ย.,อตัราการว่างงานเดือนมิ.ย.และสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนพ.ค. ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั หากราคาไม่สามารถทะลุ
แนวต้านด้านบนโซน 1,752-1,773  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ทยอยขายท าก าไร และปิดสถานะขายหากราคายืนเหนือโซน 1,731-1,722 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
08-07-2565 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,739.00 1,738.14 -0.86 -0.05 

Spot Silver ($) 19.18 19.13 -0.05 -0.26 

เงนิบาท (฿/$) 36.03 36.00 -0.03 -0.08 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,950 29,800 -150 -0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 104.12 105.14 1.02 0.98 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 107.40 0.37 0.34 

เงนิยโูร (€/$) 1.0164 1.0134 0.00 -0.30 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,722    1,700   1,676 

        1,752    1,773   1,797 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,752-1,773 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,731-1,722 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,773 

 

 

 

 



 

 

 (+) "หวัง อี"้ แถลง ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียกร้าวแกร่ง มุ่งม่ันเชิงยุทธศาสตร์ ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานแถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศของ

จีนในวนันี ้(8 ก.ค) ซึง่เผยแพร่ค ากล่าวของนายหวงั อี ้รัฐมนตรีต่างประเทศว่า จีนกบัรัสเซียได้แสดงให้เห็นว่าความสมัพันธ์ของทัง้สองประเทศนัน้มี "ความ

กร้าวแกร่งและความมุ่งมัน่เชิงยุทธศาสตร์" แถลงการณ์ระบวุา่ นายหวงัพบกบันายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตา่งประเทศรัสเซีย เม่ือวานนี  ้(7 ก.ค.) นอกเวที

การประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ในเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย นายหวงักล่าววา่ ในกรณีของรัสเซีย-ยูเครน รัฐบาลจีนจะยงัคงยึดจดุยืน "เป็นกลางและเป็นธรรม" 

พร้อมสนบัสนนุทกุความพยายามในการหาทางออกจากวิกฤตโดยสนัต ิจนถงึปัจจุบนั จีนยงัคงปฏิเสธท่ีจะเรียกกรณีรัสเซียโจมตียูเครนวา่เป็นการรุกราน โดย

ก่อนหน้าท่ีรัสเซียจะบุกยูเครนนัน้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน แห่งรัสเซีย ได้เดินทางไปพบปะกบัปธน.สี จิน้ ผิง ผู้น าจีน ซึง่ทั ง้ 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกนัใน

เร่ืองการเป็นมิตรภาพแบบไร้ซึง่ "ขีดจ ากดั" และไม่มี "พืน้ท่ีต้องห้าม" ในความร่วมมือของทัง้ 2 ประเทศ โดยไม่มีการเอ่ยถงึยเูครนแตอ่ย่างใด 

 (+) จีนจัดซ้อมรบใกล้ไต้หวัน ขณะสว.สหรัฐเดินทางเข้าพบปธน.ไช่ กองทพัจีนเปิดเผยในวนันีว้่า ได้ท าการซ้อมรบร่วม การลาดตระเวน และซ้อมรบใน

ทะเลและน่านฟ้ารอบ ๆ ไต้หวนั ขณะท่ีวฒุิสมาชิกอาวโุสของสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนัเพ่ือพบกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน จีนซึง่อ้างว่าไต้หวนัเป็นดินแดน

ของตนเองนัน้ ได้ต่อต้านการติดต่ออย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างเจ้าหน้าท่ีสหรัฐกับไต้หวนั และได้กล่าวอยู่เสมอว่าไต้หวนัเป็นปร ะเด็นส าคญัและ

ละเอียดอ่อนท่ีสดุในความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัสหรัฐ นายอู๋ เชียน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนระบใุนแถลงการณ์วา่ การซ้อมรบท่ีประกาศโดยกองบญัชาการ

ภาคตะวนัออกแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) นัน้ จัดขึน้เพ่ือตอบโต้ "การสมรู้ร่วมคิดและการยั่วยุ" จากสหรัฐและไต้หวนั แหล่งข่าวไต้หวัน

เปิดเผยกับส านกัข่าวรอยเตอร์ โดยระบุว่า เคร่ืองบินขบัไล่ของจีนหลายล าได้บินผ่านเส้นกึ่งกลางของช่องแคบไต้หวนัในวนันีท้างตอนเหนือของทางน า้ โดย

ไม่ได้รุกล า้เข้าในน่านฟ้าไต้หวนัแตอ่ย่างใด 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ หลังกลุ่มเหมืองร่วงจากความวติกเร่ืองโควดิจีน หุ้นยโุรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้หลงัหุ้นกลุ่มเหมืองปรับตวัลง เน่ืองจาก

ราคาทองแดงร่วงจากความวิตกกังวลเร่ืองจีนออกมาตรการสกัดโควิด -19 ขณะท่ีนักลงทุนยังคงระมัดระวังการลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลจ้างงาน

ประจ าเดือนของสหรัฐ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 414.86 จดุ ลดลง 0.15 จดุ หรือ -0.04% หลบัปรับตวัขึน้ 3.6% เม่ือช่วง 2 วนัก่อน ดชันี 

DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 12,814.10 จุด ลดลง 29.12 จุด หรือ -0.23% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,007.64 จุด 

ขยบัขึน้ 0.94 จดุ หรือ 0.02% 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก นลท.จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ-ติดตามข่าวอาเบะ ตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัขึน้ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาด

หุ้นสหรัฐท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จุดเม่ือคืนนี ้ท่ามกลางความหวงัท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้โดยไม่ท าให้เศรษฐกิจทัว่โลก

ชะลอตวัลง ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานของสหรัฐในวนันี ้โดยดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 26,517.19 จุด เพิ่มขึน้ 26.66 จดุ หรือ 

+0.1% ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวันนีท่ี้ 2,350.61 จุด เพิ่มขึน้ 16.34 จุด หรือ +0.7% และดัชนีฮั่งเส็งปิดท่ี 21,725.78 จุด เพิ่มขึน้ 

82.20 จดุ หรือ +0.38% มีเพียงดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,356.08 จดุ ลดลง 8.32 จดุ หรือ -0.25% 

 (-) จีนเผยกิจกรรม SME เดือนมิ.ย. 65 กระเตือ้ง ขานรับเศรษฐกิจฟ้ืน สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศจีนระบุวา่ กิจกรรมของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กระเตือ้งขึน้ในเดือนมิ.ย. 2565 เน่ืองจากกลบัมาด าเนินธุรกิจตามปกต ิหลงัรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการสกดัโควิด-

19 และภาวะชะงกังนัด้านหว่งโซอปุทานคอ่ย ๆ คล่ีคลาย ทา่มกลางการบงัคบัใช้นโยบายสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รายงานระบุวา่ ดชันีพฒันาการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ค านวณโดยอิงตามผลส ารวจ SME ทัง้หมด 3,000 ราย แตะระดบั 88.4 ในเดือนมิ.ย. ซึง่ปรับขึน้ 0.2 จุดจากเดือนพ.ค. 

หลงัจากท่ีปรับตวัลงตดิต่อกนั 4 เดือนก่อนหน้านี ้การฟืน้ตวัของดชันีดงักล่าวมีขึน้หลงัเศรษฐกิจจีนฟืน้ตวัอย่างมีเสถียรภาพ โดยสงัเกตได้จากเคร่ืองชีว้ดัทาง

เศรษฐกิจส าคญั เช่น ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมมลูคา่เพิ่ม และการค้าตา่งประเทศท่ีกระเตือ้งขึน้ในเดือนพ.ค.  

 

 

 

 

 

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   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 

 
 

 

 


