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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัไซด์เวยอ์อกข้างในกรอบ 1,763.00-1,772.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดลดลงถึง 43.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจากสกลุเงินยโูรดิ่งลงกว่า 
1.5% แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปี ท่ามกลางความกงัวลว่าวกิฤตพลงังานอาจสง่ผลให้เศรษฐกิจในยโูรโซนนัน้ถดถอย หลงัราคาก๊าซในยโุรปพุ่ง ประกอบกบัดชันีดอลลาร์พุง่ขึน้ 1.28% ท าสถิติสงูสดุ
ในรอบ 20 ปี ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจากนกัวิเคราะห์บริษัทออสโตยา คอลซลัติง คาดการณ์ว่า ปธน.วลาดิเมียร์ ปตูิน อาจยื่นข้อเสนอ
หยดุยงิยเูครนหลงัยดึครองแคว้นดอนบาสได้ทัง้หมด ซึ่งการหยดุยงิจะไมน่ าพาไปสูส่นัตภิาพท่ียัง่ยืน แต่กลบักนัจะท าให้กองก าลงัทหารรัสเซียมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ และจะท าการโจมตีอีกในอนาคต อีก
ทัง้ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเยอรมนีเดือนพ.ค. 65 โต 0.1% เกินท่ีคาดไว้ -0.5% ประกอบกบัรัฐมนตรีการคลงัคนใหมข่ององักฤษ เผยว่าจะให้ความส าคญักบัการฟืน้ฟเูศรษฐกิจหลงัการระบาดโควิด-19 
ซึ่งท าให้สกลุเงินยโูรและปอนด์แข็งค่าขึน้ในระยะสัน้ อยา่งไรก็ตามประเดน็ดงักลา่วหนนุทองค าได้เพียงระยะสัน้ หลงันกัลงทนุยงักงัวลเร่ืองวกิฤตพลงังานยโุรป ส่งผลให้ในช่วงบา่ย ยโูรจึงกลบัมาอ่อน
ค่าอีกครัง้ หนนุดชันีดอลลาร์กลบัมาแข็งค่า คืนนีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันี PMI ภาคบริการ, JOLTS Job Openings และงานการประชุม FOMC ทัง้นีแ้นะน าเปิดสถานะขาย หากราคา
ไมส่ามารถยืนเหนือ 1,784-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทยอยปิดสถานะขายท าก าไรหากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,763-1,752 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุสามารถถือสถานะขายต่อได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
06-07-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,763.80 1,763.21 -0.59 -0.03 

Spot Silver ($) 19.18 19.18 0.00 0.00 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,740 30,310 -430 -1.40 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,740 30,340 -400 -1.30 

Gold Online Futures (GOU22) 1,815.60 1,778.10 -37.50 -2.07 

Silver Futures (SVFU22)  20.06 19.41 -0.65 -3.24 

ดชันดีอลลาร ์ 106.49 106.71 0.22 0.20 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,752   1,737  1,722 

        1,786   1,803  1,824 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หลังจากราคาทองค าทิง้ตัวลงแรง หากราคาฟื้นตัวขึน้ช่วงสัน้ไม่ผ่านแนวต้านที่ 
1,784-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงที่
ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรับตวัขึน้ยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม 
ราคาทองค าปรับตัวลงไม่มากราคาจะยังแกว่งตัวในกรอบแนวรับระยะสัน้ในโซน 
1,763-1,752 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,784-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,737 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,763-1,752 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,803 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New แนะน าเปิดสถานะขายท าหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้าน 1,784-
1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสถานะขายตัดขาดทนุหากราคาผ่าน 1,803 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ เพ่ือรอเข้าซือ้คืน หรือปิดสถานะขายท าก าไร เม่ือราคาอ่อนตวัลงสามารถ
ยืนเหนือโซนแนวรับ 1,763-1,752 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลดลง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะกรอบล่าง 135 เยน หลังอัตรา

ผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลดลงเม่ือคืนนี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันี ต้ามเวลาโตเกียว 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 

ยอดสัง่ซือ้สินค้าภาคอตุสาหกรรมปรับตวัขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค. 2565 แม้วา่ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้และความ

ไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน รายงานระบุวา่ อุปสงค์มีการปรับตวัขึน้ 0.1% เม่ือเทียบกบัเดือนเม.ย. เหนือกว่าท่ีนกัเศรษฐศาสตร์คาด

ไว้ท่ี -0.5% โดยในครัง้นีไ้ด้รับแรงหนนุจากยอดสัง่ซือ้รายใหญ่ และหากตดัส่วนนีอ้อกไป ยอดสัง่ซือ้จะลดลง 0.9% ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม

ได้รับแรงหนนุจากการผ่อนคลายมาตรการสกดัโควดิและความต้องการจากฝ่ังผู้บริโภคที่น าเงินออมมาใช้ในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดงักล่าว

ก็อ่อนตวัลงเช่นกนั เน่ืองจากราคาพลงังานและสินค้าโภคภณัฑ์ส าคญัในชีวติประจ าวนัยงัคงเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

 (+) ขุนคลังคนใหม่อังกฤษย า้ฟ้ืนเศรษฐกิจหลังโควิด-จ่อลดภาษี นายนาดิม ซาฮาวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัคนใหม่ขององักฤษเผยว่า 

เขาจะให้ความส าคญักบัการฟืน้ฟูเศรษฐกิจขึน้มาใหม่หลงัการระบาดของโควิด-19 โดยมุ่งผลกัดนัให้เศรษฐกิจกลบัมาเตบิโตขึน้อีก รวมถึงด าเนินการ

ปรับลดภาษี นายซาฮาวีให้สัมภาษณ์กับส่ือต่างประเทศว่า รัฐบาลจ าเป็นต้องระวงัให้มากเร่ืองการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐ โดยเตือนว่าจ าเป็ นต้อง

ด าเนินการเร่ืองงบประมาณด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึน้ ส่วนเร่ืองการจดัเก็บภาษีนัน้ นายซาฮาวีเผ ยว่า นายกรัฐมนตรี

องักฤษต้องการสร้างความเช่ือมัน่วา่ รัฐบาลมีวนิยัทางการคลงั ซึง่เขาเองก็เหน็ด้วยในเร่ืองนี ้

 (+) "ปูติน" อาจย่ืนข้อเสนอหยุดยิงกับยูเครนหลังจากยึดแคว้นดอนบาสได้ทัง้หมด นายวิคเตอร์ อาบราโมวิคซ์ นักวิเคราะห์ด้านนโยบาย

กลาโหมของบริษัทออสโตยา คอลซัลติงคาดการณ์ว่า หลงัจากท่ีกองก าลงัทหารของรัสเซียสามารถยึดครองแคว้นลูฮนัสก์ได้แล้วนัน้ ประธานาธิบดีว

ลาดเิมียร์ ปตูิน ก็จะพุ่งเป้าไปท่ีการยึดครองพืน้ท่ีทัง้หมดของแคว้นดอนบาส ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของยูเครน และเช่ือวา่หลงัจากนั น้ปธน.ปตูินจะย่ืน

ข้อเสนอหยุดยิงกบัยเูครน "ไม่มีเหตผุลใด ๆ ท่ีจะเช่ือว่า การยอมรับข้อเสนอหยุดยิงของรัสเซียจะน าพาไปสู่สนัติภาพท่ียัง่ยืน" นายอาบราโมวิคส์กล่า ว 

พร้อมระบุเสริมว่า การหยุดยิงจะท าให้กองก าลังรัสเซียมีศกัยภาพในการเสริมก าลังทหาร และจะท าการโจมตีอีกครัง้ในอนาคต" ในทางกลับกนั น าย

อาบราโมวิคส์กล่าววา่ หากปธน.เซเลนสกีไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิง ก็อาจท าให้เขามีความเส่ียงที่จะสูญเสียการสนบัสนนุบางส่วนจากชาติตะวนัตกท่ี

เขาต้องพึง่พา 

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

ต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2545 หรือ ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 20 ปีเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ เน่ืองจากยงัคงกังวลกนัว่าราคาพลงังานท่ีพุ่งสูงขึน้จะสร้าง

แรงกดดนัให้กบัเศรษฐกิจของยโูรโซน ขณะท่ีความแตกต่างในเร่ืองนโยบายการเงินของธนาคารกลางในฝ่ังสหรัฐและยุโรปก็ยงัคงเป็นจุดสนใจของนกั

ลงทนุเช่นกนั ส าหรับความเคล่ือนไหวล่าสุดในตลาดพลงังานนัน้ รัฐบาลนอร์เวย์ได้เข้ามาแทรกแซงเพ่ือยุตกิารประท้วงในภาคปิโตรเลียม เพ่ื อไม่ให้ซพั

พลายพลงังานของยุโรปท่ีย ่าแย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีก ขณะเดียวกนั โกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติ โดยระบุวา่โอกาสท่ีทอ่ส่ง

ก๊าซนอร์ดสตรีม 1 จะกลบัมาส่งก๊าซเต็มก าลังอีกครัง้นัน้มีน้อยมาก โมริทซ์ เพย์เซน ท่ีปรึกษาด้านอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบีย้จากธนาคารเบ

เรนเบิร์ก กล่าวว่า "ไม่ใช่แค่เร่ืองไม่มีการส่งก๊าซเท่านัน้ท่ีฉุดคา่เงินยูโร" โดย "ราคาพลงังานท่ีสูงมากอยู่แล้วก็เป็นปัจจยักดดนั ซึง่ราคาพลงังานในยโุรป

นัน้สงูกวา่ในสหรัฐหลายเทา่" 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับแรงซือ้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้ปัจจยัหนนุจากแรงซือ้หุ้นกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวและ

สันทนาการ โดยดชันี Stoxx 600 เปิดท่ีระดบั 405.97 จุด เพิ่มขึน้ 5.29 จุด หรือ +1.32% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดท่ีระดับ 5,872.27 จุด 

เพิ่มขึน้ 77.31 จุด หรือ +1.33% และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดท่ีระดบั 12,587.55 จุด เพิ่มขึน้ 186.35 จุด หรือ +1.5% ทัง้นีด้ชันีหุ้นกลุ่มธุรกิจ

ทอ่งเท่ียวและสนัทนาการดีดตวัขึน้ 2.8% และเป็นปัจจยัหนนุหุ้นกลุ่มอ่ืน ๆ ให้ฟืน้ตวัขึน้เป็นวงกว้าง   

 

 

 

ท่ีมา : 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   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 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 

 
 

 

 


