
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,797 1,784 1,769 

1,821 1,834 1,848 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง  2.87 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าดีดตวัขึน้ไปก่อนทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,814.09 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรง
หนุนจากการอ่อนค่าของดชันีดอลลาร ์ ทัง้นี ้ ความตอ้งการเสี่ยงในตลาดฟ้ืนตัวขึน้ในช่วงตน้สปัดาห ์ หลงัจากวานนี ้ Wall Street Journal รายงานว่า  ประธานาธิบดี โจ ไบเดน อาจประกาศ
ยกเลิกภาษีน าเขา้ที่จัดเก็บต่อสินคา้อปุโภคบริโภคของจีนอย่างเร็วสุดภายในสปัดาหน์ี ้ แม ้Bloomberg จะระบโุดยอา้งอิงแหล่งข่าวว่า  ประธานาธิบดีไบเดน ยงัไม่ไดต้ดัสินใจขัน้สดุทา้ย และ
ระยะเวลาในการประกาศอาจมีความคลาดเคลื่อนก็ตาม   อย่างไรก็ดี  สญัญาณเชิงบวกที่บ่งชีว้่าสงครามการคา้ระหว่างจีนและสหรฐัอาจใกลย้ตุิลงไดก้ระตุน้แรงซือ้สกลุเงินเสี่ยง  และบั่นทอน
ความตอ้งการสกุลเงินปลอดภยัอย่างดัชนีดอลลาร ์ นั่นเป็นปัจจัยที่อยู่เบือ้งหลงัการปรบัตัวขึน้ของราคาทองค า  แต่ เนื่องจากปริมาณการซือ้ขายในตลาดวานนีเ้ป็นไปอย่างเบาบาง  เนื่องจาก
ตลาดเงิน  ตลาดทนุ และตลาดทองค าของสหรฐัจะปิดท าการในวนัจนัทรท์ี่ 4 ก.ค. เนื่องในวนัชาตสิหรฐั  ท าใหก้ารปรบัตวัขึน้ของราคาทองค าเป็นไปอย่างจ ากดั  อีกทัง้ดชันีดอลลารฟ้ื์นตวัลดช่วง
ติดลบในช่วงปลายตลาด  เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก  และแนวโนม้ที่ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะยังคงเดินหนา้ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงิน เฟ้อได้
กระตุน้ให้เกิดแรงซือ้ดัชนีดอลลารเ์ขา้มาเป็นระยะ  สถานการณ์ดังกล่าวกดดันใหท้องค าอ่อนตัวลงมาปิดตลาดในแดนลบ  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวันนี ้
ติดตามการเปิดเผยยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานของสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1814.09 1803.50 1810.10 1807.23 -2.87 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,817.52 20.63 104.63 

MA 50 Days 1,843.05 21.66 103.56 

MA 200 Days 1,846.69 23.25 98.27 

RSI 9 Days 39.17 28.30 62.40 

RSI 14 Days 41.21 32.33 60.61 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,041.90 0.00 

ishare 16,817.94 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8582 0.6762 0.4529 

10 วัน 0.9261 -0.2779 0.7739 

20 วัน 0.8695 0.5090 0.6337 

50 วัน 0.9069 -0.1839 0.4452 

100 วัน 0.9629 -0.2220 0.6136 

200 วัน 0.6571 0.6138 -0.4106 

 

 

05 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

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

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,784 

 

 หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรงในช่วงก่อนหนา้ ระยะสัน้ราคากลบัมาเคลื่อนไหวในกรอบ ท าใหมุ้มมองเชิงลบจะลดลง แต่หาก
ราคาทองค าไม่สามารถ break out ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,821 ดอลลารต่์อออนซข์ึน้ไปได ้อาจมีแรงขายท าก าไรระยะสัน้ให้
กลบัลงมาตัง้ฐานราคาดา้นล่างอีกครัง้ เบือ้งตน้ประเมินว่าประเมินแนวรบัโซน 1,803-1,797 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนได ้จึง
จะมีแรงดีดกลบัอีกครัง้ 
 



 

 

• (+) นักวิเคราะหค์าดสหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรชะลอตัวในเดือนมิ.ย.  กระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอก
ภาคเกษตรประจ าเดือนมิ.ย.ในวันศุกรนี์ ้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึน้เพียง 250,000 ต าแหน่งในเดือนมิ.ย. ต ่ากว่าระดับ 
390,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ค.  นอกจากนี ้นกัวิเคราะหค์าดว่าอตัราการว่างงานทรงตวัท่ีระดบั 3.6% ในเดือนมิ.ย. 

• (+) เฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแล้ว หลัง GDP Q2/65 หดตัวแรงกว่า Q1  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า 
แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 2.1% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมท่ีบ่งชีว้่ามีแนวโนม้หดตวั 1.0%  ตวัเลข
คาดการณ์ GDPNow บ่งชีว้่า เศรษฐกิจสหรฐัหดตัวในไตรมาส 2 รุนแรงกว่าไตรมาส 1 ซึ่งหดตัว 1.6% และแสดงว่าเศรษฐกิจสหรฐัไดเ้ขา้สู่ภาวะ
ถดถอยแลว้ เน่ืองจากเศรษฐกิจหดตวั 2 ไตรมาสติดต่อกนั  เฟดสาขาแอตแลนตาจะรายงานตวัเลขคาดการณ ์GDPNow ครัง้ใหม่ในวนัท่ี 7 ก.ค. 

• (+) "ปูติน" ส่ังกองทัพรัสเซียเดินหน้าโจมตีโดเนตสก ์หลังสามารถยึดลูฮันสก ์ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย สั่งการใหก้องทัพ
รสัเซียเดินหนา้โจมตีแควน้โดเนตสก ์หลงัจากประสบความส าเรจ็ในการยึดแควน้ลฮูนัสก ์ "ทหารรสัเซียซึ่งเขา้รบในแควน้ลฮูนัสก์และประสบชยัชนะ 
ควรพกัผ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ ส่วนทหารหน่วยอื่นจะตอ้งเดินหนา้ตามภารกิจท่ีไดร้บัการอนมุตัิก่อนหนา้นี"้ ปธน.ปตูินกล่าว 

• (+) "ปูติน" ประกาศชัยชนะเหนือแคว้นลูฮันสก ์คร่ึงทางก่อนยึดดอนบาส  ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย ประกาศชยัชนะเหนือ
แควน้ลฮูนัสกใ์นวนันี ้หลงัจากท่ีกองทพัยเูครนถอนก าลงัออกจากเมืองลิซิคานสค ์ซึ่งเป็นฐานท่ีมั่นสดุทา้ยในแควน้ดงักล่าว  ปธน.ปตูินกล่าวว่า ทหาร
รสัเซียซึ่งเขา้รบในแควน้ลฮูนัสกแ์ละประสบชยัชนะ ควรพกัผ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ  การประกาศชยัชนะของปธน.ปูตินมีขึน้ หลงัจากท่ี
นายเซอรเ์ก ชอยก ูรฐัมนตรีกลาโหมรสัเซีย ไดแ้จง้ต่อปธน.ปตูินว่ากองทพัรสัเซียสามารถเขา้ควบคมุแควน้ลฮูนัสกเ์มื่อวานนี้ 

• (-)หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มพลังงานหนุนตลาด  ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร ์(4 ก.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากหุน้กลุ่มน า้มันและก๊าซซึ่ง
ปรบัตวัขึน้มากท่ีสดุในรอบ 2 เดือน แต่ความเชื่อมั่นท่ีอ่อนแอของนกัลงทุนในยูโรโซนยงัคงกดดนัตลาด ขณะท่ีธนาคารกลางยุโรป (ECB) วางแผนท่ี
จะเริ่มปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ค.นี ้ ทัง้นี ้ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดท่ี 409.31 จุด เพิ่มขึน้ 2.18 จุด หรือ +0.54%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้
ฝรั่งเศสปิดท่ี 5,954.65 จุด เพิ่มขึน้ 23.59 จุด หรือ +0.40%, ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีปิดท่ี 12,773.38 จุด ลดลง 39.65 จุด หรือ -0.31% และ
ดชันี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดท่ี 7,232.65 จดุ เพิ่มขึน้ 64.00 จดุ หรือ +0.89% 

• (-) ดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุนยูโรโซนต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนก.ค.  สถาบนัวิจยั Sentix ของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมั่นของนกัลงทุน
ในยโูรโซนดิ่งลงในเดือนก.ค.แตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ค.2563 และบ่งชีค้าดการณก์ารเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ทัง้นี ้ดชันีความเชื่อมั่นของ
นกัลงทนุรว่งลงสู่ระดบั -26.4 จากระดบั -15.8 ในเดือนมิ.ย. และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั -19.9 

• (+/-) ตลาดหุ้นวอลลส์ตรีทปิดท าการวันนี ้เน่ืองในวันชาติสหรัฐ  ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดท าการวนันี ้(4 ก.ค.) เนื่องในวนัชาติสหรฐั  ส าหรบัในการ
ซือ้ขายเมื่อวนัศกุร ์ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,097.26 จดุ พุ่งขึน้ 321.83 จดุ หรือ 1.05% หลงัจากดิ่งลงกว่า 200 จดุในช่วงแรก ขณะท่ี
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณเศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอย 

• (+/-) จีนล็อกดาวนม์ณฑลอันฮุย หลังพบผู้ติดโควิดเฉียด 300 คน  ทางการจีนประกาศล็อกดาวนเ์ขตปกครองท่ีมีประชากรราว 1.7 ลา้นคนใน
มณฑลอนัฮยุทางภาคกลางของจีนในวนัจนัทร ์หลงัจากพบผูต้ิดเชือ้โคโรนาไวรสัเกือบ 300 คน ถือเป็นความทา้ทายล่าสดุต่อนโยบาย "โควิดเป็นศนูย"์ 
ของรฐับาลกรุงปักกิ่ง  ขณะนีจ้ีนคือประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกเพียงประเทศเดียวท่ียงัคงใชม้าตรการควบคุมการระบาดของโควิดอย่าง
เขม้งวด ซึ่งรวมถึงการกักตวัผูต้ิดเชือ้ทกุคน และการระดมตรวจหาเชือ้ในหมู่ประชากรจ านวนมาก  เจา้หนา้ท่ีมณฑลอนัฮยุพบผูต้ิดเชือ้หลายรอ้ยคน
เมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ และต่อมาเจา้หนา้ท่ีไดส้ั่งล็อกดาวนเ์ขตปกครองซีเสียนและหลิงปี โดยอนญุาตใหป้ระชากรมากกว่า 1.7 ลา้นคน สามารถออกนอก
เคหสถานเฉพาะเวลาไปรบัการตรวจหาเชือ้เท่านัน้ 

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   -26.4** -15.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.7%** 1.2% 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Holiday: Independence Day   - - 

วนัองัคารท่ี 5 ก.ค. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.4 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.8 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   53.4 53.4 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   0.5% 0.3% 

วนัพธุท่ี 6 ก.ค. 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   -0.5% -2.7% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   51.6 51.6 

 21.00 น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.85M 11.40M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.   54.6 55.9 

วนัพฤหสับดีท่ี 7 ก.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP   200K 128K 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   230K 231K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -2.8M 

วนัศุกรท่ี์ 8 ก.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.   275K 390K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมิ.ย.   3.6% 3.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   2.0% 2.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 01 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


