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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,804.80-1,814.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่ม 3.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากดชันีภาคการผลิตของสหรัฐ จาก ISM ดิ่งลงต ่าสดุ
ในรอบ 2 ปี สู่ระดบั 53.0 ในเดือนม.ิย. สะท้อนกิจกรรมในภาคการผลิตของสหรัฐท่ีชะลอตวัลง ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจากกองทหารของ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย ใกล้จะยดึเมืองลิ
ซิคานสค์ ฐานท่ีมั่นสุดท้ายของทัพรัฐบาลเคียฟในแคว้นลูฮันสก์ ทางตะวันออกของยูเครน หลังเพิ่งยึดเมืองซีวีโรโดเนสก์ท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ส าเร็จ รวมถึง นายแอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลียเปิดเผยว่า ออสเตรเลียจะจัดส่งรถหุ้ มเกราะเพิ่มอีก 34 คันให้แก่ยูเครน และจะสั่งห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซีย อย่างไรก็ตามผลส ารวจจากธนาคารกลางจีน ระบุว่า ดัชนีชีว้ัด
ความสามารถการท าก าไรภาคธุรกิจจีน ไตรมาส 2/2565 ปรับตวัขึน้ 2% มาอยูท่ี่ 51.2 ประกอบกบันกัวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ คาดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจีนจะดีดตัวขึน้ 4.5% ในช่วงคร่ึง
หลงัปี 2565 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควิด-19 และเศรษฐกิจจีนเร่ิมฟืน้ตวั ประเด็นเหล่านีอ้าจกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจฝ่ังยโุรป ทัง้ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน
พ.ค.และดัชนีความเช่ือมัน่นักลงทนุจาก Sentix ด้านตลาดเงิน ตลาดทนุ และตลาดทองค าของสหรัฐจะปิดท าการในวันจันทร์ท่ี 4 ก.ค. เน่ืองในวนัชาติสหรัฐ ทัง้นีบ้ริเวณ 1,797-1,784 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากไมห่ลดุแนะน าเส่ียงเข้าซือ้ เพ่ือท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั ทัง้นี ้สามารถทยอยแบง่ปิดสถานะซือ้ท าก าไร หากราคาดีดตวัขึน้ไมผ่่านบริเวณแนวต้าน 1,821-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
04-07-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,810.10 1,805.61 -4.49 -0.25 

Spot Silver ($) 19.87 19.84 -0.03 -0.15 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,490 30,700 210 0.69 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,450 30,690 240 0.79 

Gold Online Futures (GOU22) 1,810.70 1,818.10 7.40 0.41 

Silver Futures (SVFU22)  20.22 20.12 -0.10 -0.49 

ดชันดีอลลาร ์ 105.07 104.93 -0.14 -0.13 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,797   1,784  1,769 

        1,821   1,834  1,848 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หลังจากราคาทิง้ตวัลงแรง ราคามีการดีดตัวกลบัขึน้มา หากรักษาระดับได้ราคามี
โอกาสขึน้ไปทดสอบแนวต้าน 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แสดงถึงแรงเข้าซือ้ในระยะ
สัน้ หากยืนได้แข็งแกร่งมีโอกาสปรับตวัขึน้ไปทดสอบ โดยจะมีแนวต้านถดัไป 1,834 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับสงูสดุวนัก่อนหน้า) ขณะที่แนวรับนัน้อยู่ในบริเวณ 1,797-
1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ระดบัต ่าสดุของเดือนก.ค.) 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,821-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,797-1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เสี่ยงเปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,797-1,784 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลดุ 1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้
อาจพิจารณาแบง่ทองค าออกขายท าก าไรบางสว่นหากราคาทองค าไมผ่่านแนวต้าน
ที่ 1,821-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากผ่านได้ถือสถานะซือ้ตอ่ 
 



 

 

 (+) ยูเครนเสียเมืองลซิคิานสค์ ฐานที่ม่ันสุดท้ายในแคว้นลูฮันสก์ ให้ทพัรัสเซีย ส านกัขา่วบลมูเบิร์กรายงานวา่ กองทหารยเูครนถอนก าลงัออกจากเมือง

ลิซิคานสค์ ฐานท่ีมัน่สดุท้ายของทพัรัฐบาลเคียฟในแคว้นลฮูนัสก์ ทางตะวนัออกของประเทศ โดยกองทหารของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูน ผู้น ารัสเซีย ใกล้

จะยึดภมูิภาคแห่งนีไ้ด้ตามเป้าหมาย ชยัชนะครัง้นีข้องกองทพัปติูนมีขึน้หลงัเกิดการตอ่สู้บนท้องถนนเป็นเวลาหลายสปัดาห์ หลงัเพิ่งยึดเมืองซีวีโรโดเนสก์ท่ีอยู่

ใกล้เคียงได้ส าเร็จ โดยท าเนียบเครมลินได้เปลี่ยนเป้าหมายระยะสัน้มาเป็นการยึดภมูิภาคดอนบาส อนัเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมหนกัท่ีประกอบด้วยแคว้นลฮูนัสก์

และแคว้นโดเนตสก์ หลงัจากท่ีกองทหารรัสเซียล้มเหลวในการยึดกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เมื่อเดือนก.พ.ท่ีผ่านมา ขณะเดียวกันก็พยา ยามขดัขวาง

ไม่ให้ชาติตะวนัตกส่งมอบอาวธุยุทโธปกรณ์ถึงกองทพัยูเครนได้ ด้วยการยิงขีปนาวธุใส่เป้าหมายทัว่ประเทศเป็นประจ า จนเป็นเหตใุห้โจมตีโดนวตัถุพลเรือน 

สงัหารชาวยเูครนไปจ านวนมาก 

 (+) เจพีมอร์แกนคาดราคาน า้มันพุ่งแตะ $380 หากรัสเซียลดผลิตโต้คว ่าบาตร ทีมนกัวิเคราะห์ของบริษัทเจพีมอร์แกนซึ่งน าโดยนางนาตาชา คาเนวา 

คาดการณ์วา่ ราคาน า้มนัในตลาดโลกอาจจะพุ่งขึน้ หากมาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐและยุโรปบีบให้รัสเซียตอบโต้ด้วยการลดก าลงัการผลิตน า้มนัดิบ โดย

หากรัสเซียลดก าลงัผลิตน า้มนั 3 ล้านบาร์เรล/วนั จะสง่ผลให้ราคาน า้มนัดิบเบรนท์ตลาดลอนดอนพุ่งขึน้แตะระดบั 190 ดอลลาร์/บาร์เรล และในสถานการณ์ท่ี

เลวร้ายสดุหากรัสเซียลดก าลงัการผลิต 5 ล้านบาร์เรล/วนั ก็อาจสง่ผลให้ราคาน า้มนัดิบพุ่งขึน้รุนแรงจนแตะระดบั 380 ดอลลาร์/บาร์เรล ทัง้นีก้ลุ่มประเทศ G7 

ก าลงัพฒันากลไกในการจ ากดัราคาน า้มนัรัสเซีย เพื่อกดดนัให้รัสเซียขาดแคลนรายได้ท่ีจะน ามาสนบัสนนุการสู้รบในยูเครน อย่างไรก็ดี ทีมนกัวิเคราะห์ของเจ

พีมอร์แกนกล่าวว่า รัฐบาลรัสเซียมีสถานะการคลงัท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งท าให้รัสเซียสามารถลดก าลงัการผลิตน า้มนัดิบได้ประมาณ 5 ล้านบาร์เรล/วนัโดยไม่สร้าง

ความเสียหายตอ่เศรษฐกิจมากเกินไป  

 (+) "โนมูระ" คาดเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่จ่อถดถอยปีหน้า ร็อบ ซับบาราแมน และสี ยิง โถห์ นักวิเคราะห์ของโนมูระ โฮลดิงส์ คาดการณ์ว่า 

เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน, สหราชอาณาจกัร, ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย และแคนาดาจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เช่นเดียวกบัสหรัฐ "มีสญัญาณบ่งชีเ้พิ่มขึน้ว่า 

เศรษฐกิจโลกก าลงัเข้าสู่ภาวะการเติบโตท่ีชะลอตวัลงพร้อมกนัทัว่โลก สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศต่าง ๆ จะไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกเพื่อหนุนให้เศรษฐกิจ

ขยายตวัได้อีกตอ่ไป นอกจากนี ้สญัญาณดงักลา่วยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้เราคาดการณ์วา่ จะมีการถดถอยตามมาอีกหลายระลอก" นกัวิเคราะห์โนมูระกลา่ว ทัง้นี ้

คาดว่าประเทศต่าง ๆ จะเผชิญระดบัความรุนแรงต่างกันไป เศรษฐกิจในสหรัฐนัน้คาดว่าจะถดถอยในระดบัท่ีไม่รุนแรง แต่กินระยะเวลานานถึง 5 ไตรมาส 

เศรษฐกิจในยุโรปนัน้ คาดว่าภาวะถดถอยจะรุนแรงย่ิงขึน้ หากรัสเซียระงบัการส่งก๊าซทัง้หมด ส่วนเศรษฐกิจจีนจะแตกต่างไปจากประเทศอื่น จากการใช้

นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย แตอ่าจเสี่ยงลอ็กดาวน์ จากนโยบาย Zero-Covid 

 (-) เยอรมนีขาดดุลการค้าเดือนพ.ค. เหตุต้นทุนน าเข้าพุ่ ง  ส านกังานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่า เยอรมนีขาดดุลการค้าในเดือนพ.ค. 

เน่ืองจากมลูคา่การส่งออกลดลง ขณะท่ีการน าเข้าเพิ่มขึน้ ท่ามกลางภาวะต้นทนุพลงังานท่ีปรับตวัสงู รายงานระบวุา่ เยอรมนีมียอดขาดดลุการค้า 1 พนัล้านยู

โร (1.04 พนัล้านดอลลาร์) ในเดือนพ.ค.หลงัปรับค่าตามฤดกูาล ทัง้นี ้ยอดส่งออกของเยอรมนีลดลง 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน แตะท่ี 1.258 แสนล้านยูโรใน

เดือนพ.ค. ขณะท่ียอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 2.7% แตะท่ี 1.267 แสนล้านยูโร โดยผลส ารวจคาดการณ์ว่า ยอดส่งออกจะเพิ่มขึน้ 0.9% และยอดน าเข้าเพิ่มขึน้ 0.2% 

ขณะท่ีผลส ารวจนกัเศรษฐศาสตร์จากหนงัสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลัคาดการณ์วา่ เยอรมนีจะมียอดเกินดลุการค้า 3 พนัล้านยโูรในเดือนพ.ค. 

 (-) โกลด์แมนแซคส์คาดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจีนฟ้ืนตัวคร่ึงปีหลัง รับผ่อนคลายมาตรการโควิด  นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของจีนจะดีดตวัขึน้ 4.5% ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 หลงัจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 และเศรษฐกิจของจีนเร่ิมสง่สญัญาณฟืน้ตวั การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนจีนจะปรับตวัขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้หลงัจากชะลอตวัลงในไตรมาส 2 โดย

โกลด์แมน แซคส์คาดวา่ การใช้จ่ายของผู้บริโภคจีนในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.จะลดลง 1.5% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก จากนักลงทุนช้อนซือ้ ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนุนจากการท่ีนกัลงทุนช้อนซือ้หุ้นท่ีร่วงลงในสปัดาห์ท่ีแล้ว 

โดยดชันี Stoxx 600 เปิดท่ีระดบั 410.98 จุด เพิ่มขึน้ 3.85 จุด หรือ +0.95% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดท่ี 5,983.98 จุด เพิ่มขึน้ 52.92 หรือ 0.90% , 

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

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

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 ข้อมลูวนัที ่01 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


