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นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยทางเทคนิค

สรุ ป ราคาทองคาระหว่างวันแกว่งตัวไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,800.20-1,811.98 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ หลังจากวานปิ ดลดลงเล็กน้ อย 2.87 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ จากดัชนีดอลลาร์ ฟืน้ ตัวลดช่วงติด
ลบในช่วงปลายตลาด เนื่องจากความวิตกเกี่ ยวกับสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทัว่ โลก ขณะที่วนั นี ้ราคาทองคามีปัจจัย บวกช่วยหนุนราคาจาก อังกฤษเปิ ดเผยว่าจะดาเนินมาตรการคว่า
บาตรครัง้ ใหม่ทางเศรษฐกิจ การค้ า และการขนส่งต่อเบลารุ สเนื่องจากสนับสนุนรัสเซียในการบุกรุกยูเครน และยังดาเนินการคว่าบาตรชาวรัสเซียอีก 6 รายที่เผยแพร่ ข้อมูลเท็จ อย่างไรก็ตาม
ด้ านตลาดหุ้นเอเชียปิ ดในแดนบวก โดยได้ แรงหนุนจากข้ อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใส และรายงานที่ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นาสหรัฐ อาจจะประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษี สนิ ค้ านาเข้ า
บางส่วนจากจีนภายในสัปดาห์นี ้ อีกทัง้ ผลสารวจซึง่ มาร์ กิตจัดทาร่ วมกับไฉซินระบุว่า ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริ การดีดตัวขึ ้นแตะระดับ 54.5 ในเดือนมิ.ย. ซึง่ เป็ นการขยายตัว
รวดเร็ วที่สดุ ในรอบเกือบ 1 ปี หรื อนับตังแต่
้ เดือนก.ค.ปี ที่แล้ ว และเป็ นการขยายตัวเดือนแรก หลังจากที่หดตัวลงติดต่อกัน 3 เดือน ประเด็นที่กล่าวมานี ้อาจจะเป็ นปั จจัยที่มากดดัน ต่อราคา
ทองคาได้ สาหรับวันนี ้แนะนาให้ นกั ลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยจะเปิ ดเผยยอดสัง่ ซื ้อภาคโรงงานเดือนพ.ค. ทังนี
้ ้โดยเข้ าซื ้อเพื่อเก็งกาไรระยะสันหากราคาทองค
้
าสามารถยืน
เหนือบริ เวณ 1,803-1,797 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ได้ และทยอยปิ ดสถานะทากาไรหากไม่ผ่านบริ เวณแนวต้ าน 1,821-1,834 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์
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ล่าสุด

เปลีย
่ นแปลง

% เปลีย
่ นแปลง

Spot Gold ($)

1,807.23

1,800.61

-6.62

-0.37

Spot Silver ($)

19.96

19.82

-0.14

-0.70

10 Baht Gold Futures (GF10Q22)

30,690

30,750

60

0.20

50 Baht Gold Futures (GFQ22)

30,690

30,750

60

0.20

Gold Online Futures (GOU22)

1,818.70

1,824.00

5.30

0.29

Silver Futures (SVFU22)

20.12

20.44

0.32

1.59

ด ัชนีดอลลาร์

105.14

106.12

0.98

0.93

ที่มากราฟและข้ อมูล : Aspen
ปัจจ ัยทางเทคนิค

แนวโน้ ม Gold Spot:
หลังจากราคาทิ ้งตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้ า ระยะสันราคากลั
้
บมาเคลื่อนไหวในกรอบ
ทาให้ มมุ มองเชิงลบจะลดลง แต่หากราคาทองคาไม่สามารถ break out ผ่านแนว
ต้ านบริเวณ 1,821 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ขึ ้นไปได้ อาจมีแรงขายทากาไรระยะสันให้
้ กลับ
ลงมาตัง้ ฐานราคาด้ านล่างอีกครัง้ เบือ้ งต้ นประเมิน ว่าประเมินแนวรับโซน 1,8031,797 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ หากยืนได้ จึงจะมีแรงดีดกลับอีกครัง้
กลยุทธ์ Gold Futures:
Long Position ทยอยปิ ดสถานะซือ้ หากราคาดี ด ตัว ขึน้ ไม่ผ่ า นแนวต้ า นบริ เวณ
1,821-1,834 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ แต่หากหลุด 1,784 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ ให้ ตดั ขาดทุน
สถานะซื ้อเพื่อลดความเสี่ยง
Short Position ทยอยปิ ดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ
1,803-1,797 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดูแนวรับ
ถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวขึ ้นผ่าน 1,834 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ให้ ตดั ขาดทุน
Open New เปิ ดสถานะซื ้อหากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,803-1,797 ดอลลาร์ ต่อ
ออนซ์ พร้ อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,784 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ และสาหรับนัก
ลงทุนที่ ถือสถานะซือ้ อยู่ แนะน าทยอยแบ่งปิ ดสถานะท ากาไรตัง้ แต่ราคา 1,8211,834 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ขึ ้นไป หากผ่านได้ สามารถถือสถานะซื ้อต่อ

 (+) อังกฤษจ่ อคว่าบาตรเบลารุ สครั ง้ ใหม่ หลังหนุนรั สเซียบุกยูเครน อังกฤษเปิ ดเผยว่าจะดาเนินมาตรการคว่าบาตรครัง้ ใหม่ทางเศรษฐกิจ การค้ า และ
การขนส่งต่อเบลารุสเนื่องจากสนับสนุนรัสเซียในการบุกรุกยูเครน และยังดาเนินการคว่าบาตรชาวรัสเซียอีก 6 รายที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ สานักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า มาตรการคว่าบาตรต่อเบลารุสประกอบด้ วย การสัง่ ห้ ามนาเข้ าและส่งออกสินค้ ามูลค่าประมาณ 60 ล้ านปอนด์ (73 ล้ านดอลลาร์ ) รวมถึงการ
ส่งออกสินค้ าด้ านการกลัน่ น ้ามัน ส่วนประกอบเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและสินค้ าฟุ่ มเฟื อย ตลอดจนการนาเข้ าเหล็กและเหล็กกล้ าของเบลารุส รัฐบาลอังกฤษระบุใน
แถลงการณ์วา่ "เบลารุสช่วยเหลือรัสเซียอย่างแข็งขันในการบุกโจมตียูเครน โดยปล่อยให้ รัสเซียใช้ อาณาเขตของเบลารุสเพื่อบีบบังคับยูเครน ยิงขีปนาวุธจาก
ชายแดน และอนุญาตให้ เครื่องบินไอพ่นของรัสเซียบินผ่านน่านฟ้าของพวกเขา"
 (+) มาเก๊ าเผยยอดติดเชือ้ โควิดสะสมทะลุ 900 ราย เตรี ยมปูพรมตรวจเชือ้ สัปดาห์ นี ้ เขตบริ หารพิเศษมาเก๊ าของจีนพบผู้ติดเชื ้อโควิด -19 เพิ่มขึ ้น 89
รายในวันนี ้ (5 ก.ค.) ส่งผลให้ ยอดผู้ติดเชื ้อสะสมตังแต่
้ ช่วงกลางเดือนมิ.ย. มีมากกว่า 900 รายแล้ ว ขณะที่เจ้ าหน้ าที่กาลังเร่งสกัดการแพร่ระบาดของโรค โดย
ประชาชนกว่า 13,000 คนต้ องถูกกักตัวตามมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริ งจัง มาเก๊ าเตรียมปูพรมตรวจผู้อยู่อาศัยในเมืองกว่า 600,000 คน
รวมสามครัง้ ในสัปดาห์นี ้ โดยในระหว่างนี ้ชาวเมืองต้ องตรวจหาเชื ้อด้ วยตัวเองโดยใช้ ชดุ ตรวจแอนติเจน (ATK) ด้ วย
 (-) ตลาดหุ้นเอเชีย-ยุโรป พากันบวก รั บข้ อมูลศก.จีนสดใส-สหรั ฐเล็งยกเลิกภาษีนาเข้ าจีน บรรดาตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในวันนี ้พากันปรับตัวขึ ้น อาทิ่น
ตลาดหุ้นเอเชีย และฝั่ งยุโรป โดยได้ แรงหนุนจากข้ อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใส และรายงานที่ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นาสหรัฐ อาจจะป ระกาศยกเลิกการ
จัดเก็บภาษี สินค้ านาเข้ าบางส่วนจากจีนภายในสัปดาห์นี ้ ซึ่งเป็ นสัญญาณบ่งชี ้ว่า ความตึงเครี ยดด้ านการค้ าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้ มที่จะบรรเทาลง
โดยในฝั่ งตลาดหุ้นเอเชียปิ ดบวก ทังดั
้ ชนีนิกเกอิปิดตลาด พุ่งขึ ้น 269.66 จุด หรือ +1.03%, ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิ ดเพิ่มขึ ้น 41.44 จุด
หรื อ +1.8% และ ดัชนีฮงั่ เส็งปิ ดที่ 21,853.07 จุด เพิ่มขึ ้น 22.72 จุด หรือ +0.10% มีเพียงดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตที่ปิดลดลง 1.40 จุด หรื อ -0.04% ส่วนในฝั่ ง
ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดบวก ทังดั
้ ชนี Stoxx 600 เปิ ดที่ระดับ 411.21 จุด เพิ่มขึ ้น 1.90 จุด หรือ +0.46% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิ ดที่ 5,979.20 จุด เพิ่มขึ ้น
24.55 จุด หรือ +0.41% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,851.29 จุด เพิ่มขึ ้น 77.91 จุด หรือ +0.61%
 (-) จนท.ระดับสูงจีน-สหรั ฐหารื อออนไลน์ ถกสถานการณ์ ศก.-ห่ วงโซ่ อุปทานโลก นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึง่ เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการ
กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และหัวหน้ าฝ่ ายจีนในการเจรจาด้ านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างจีน -สหรัฐ ได้ หารือทางออนไลน์กบั นางเจเน็ต เยล
เลน รัฐมนตรี ค ลัง สหรัฐ ตามค าร้ องขอของฝ่ ายสหรัฐ สานัก ข่าวซิ น หัวรายงานว่า ทั ง้ 2 ฝ่ ายได้ แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น ที่ ส ามารถปฎิ บัติได้ จ ริ งอย่า ง
ตรงไปตรงมาในหัวข้ อต่าง ๆ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่อปุ ทานและอุตสาหกรรมทัว่ โลก โดยการพูดคุยนันด
้ าเนินไป อย่าง
สร้ างสรรค์ ทัง้ 2 ชาติมหาอานาจต่างเห็นพ้ องกันว่า ขณะที่เศรษฐกิจโลกกาลังเผชิญกับความท้ าทายที่รุนแรง การส่งเสริ มการสื่อสารและการประสานงานด้ าน
นโยบายมหภาคระหว่างจีนและสหรัฐมีความสาคัญอย่างยิ่ง อีกทังการร่
้
วมกันรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อปุ ทานและอุตสาหกรรมก็อยู่ในความสนใจของทัง้ 2
ประเทศ และทั่วโลก ขณะเดียวกัน จีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกการเก็บภาษี ศุลกากรเพิ่มขึ ้นสาหรับจีนและมาตรการคว่า
บาตรของสหรัฐ ตลอดจนการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อวิสาหกิจของจีน ทังนี
้ ้ ทังสองฝ่
้
ายยังได้ ตกลงที่จะดาเนินการสื่อสารระหว่างกันต่อไป
 (-) จีนเตรี ยมอัดฉีดงบลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานร่ วม 7.5 หมื่นล้ านดอลล์ หนุนฟื ้ นเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนเตรี ยมจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน วงเงิน 5 แสนล้ านหยวน (7.469 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) เพื่อกระตุ้นการใช้ จ่ายด้ านการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน และฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ซบเซา เศรษฐกิจจี นเริ่มฟื น้ ตัวอย่างช้ า ๆ จากภาวะชะงักงันด้ านอุปาน เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้ มงวด แม้ ว่าจีนจะยังเผชิญปั จจัยที่กระทบ
ต่อเศรษฐกิจอยู่ก็ตาม สานักข่าวรอยเตอร์ รายงานโดยอ้ างแหล่งข่าววงในระบุวา่ แผนผลักดันการลงทุนดังกล่าวเป็ นการปั ดฝุ่ นแนวทางฟื น้ ฟูเ ศรษฐกิจซึง่ ได้ รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ที่เคยออกมาก่อนหน้ านี ้ ซึง่ สภาแห่งรัฐของจีนนันได้
้ ให้ คามัน่ ว่าจะเพิ่มโควตาเงินกู้อีก 8 แสนล้ านหยวนให้ กบั ธนาคารนโยบาย (Policy
bank) เพื่อสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่
 (-) ดอลลาร์ แข็งค่ าเทียบเยน หลังกลุ่มธุรกิจนาเข้ าของญี่ปนเข้
ุ่ าซือ้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ ้นบริเวณกรอบล่างของ 136 เยน เนื่องจากกลุม่ ธุรกิจ
นาเข้ าของญี่ ปนได้
ุ่ เข้ าซื ้อเงินดอลลาร์ เพื่อนาไปชาระราคา สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวันนี ้ตามเวลาโตเกียว ดอลลาร์ เคลื่อนไหวที่ 136.17-136.20
เยน เทียบกับ 135.70-135.80 เยนที่ตลาดลอนดอน และ 135.44-135.46 เยนที่ตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ โดยตลาดเงินสหรัฐปิ ดทาการ
เมื่อวานนี ้ เนื่องในวันหยุดประจาชาติ
ที่มา : อินโฟเควสท์ , กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai

การประกาศตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ ที่ 4 ก.ค.

15.30 น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื่อมัน่ นักลงทุน จาก Sentix

-26.4**

-15.8

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.

0.7%**

1.2%

ทังวั
้ น

สหรัฐฯ

Holiday: Independence Day

-

-

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ(PMI)ภาคบริ การขันสุ
้ ดท้ าย

52.4**

52.4

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ(PMI)ภาคบริ การขันสุ
้ ดท้ าย

53.0**

52.8

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ(PMI)ภาคบริ การขันสุ
้ ดท้ าย

54.3**

53.4

สหรัฐฯ

ยอดสัง่ ซื ้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.

0.5%

0.3%

13.00 น. เยอรมนี

ยอดสัง่ ซื ้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.

-0.5%

-2.7%

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ(PMI)ภาคบริ การขันสุ
้ ดท้ าย

51.6

51.6

10.85M

11.40M

วันอังคารที่ 5 ก.ค.

14.55 น. เยอรมนี
15.00 น.

ยุโรป

15.30 น. อังกฤษ
21.00 น.
วันพุธที่ 6 ก.ค.

ความสาคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ ก่ อน

20.45 น.

สหรัฐฯ

21.00 น.

สหรัฐฯ จานวนตาแหน่งงานว่างเปิ ดใหม่ (JOLTS Job Openings)

21.00 น.

สหรัฐฯ

ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคบริ การเดือนมิ.ย.

54.6

55.9

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 01.00 น.

สหรัฐฯ

รายงานการประชุม FOMC Meeting Minutes

-

-

19.15 น.

สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้ างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP

200K

128K

19.30 น.

สหรัฐฯ

จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

230K

231K

22.00 น.

สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกน ้ามันรายสัปดาห์

-

-2.8M

19.30 น.

สหรัฐฯ

รายได้ เฉลี่ยต่อชัว่ โมง

0.3%

0.3%

19.30 น.

สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.

275K

390K

19.30 น.

สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนมิ.ย.

3.6%

3.6%

21.00 น.

สหรัฐฯ

สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่ง

2.0%

2.0%

วันศุกร์ ที่ 8 ก.ค.

หมายเหตุ: ระดับความสาคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งที่มีการประกาศออกมา

*ที่มา : forexfactory.com ข้ อมูลวันที่ 01 ก.ค. 2022 ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

