
 

 

08 July 2022 
 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตัวในกรอบ 1,733.89-1,746.52 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเมื่อวานนีปิ้ดปรับตวัเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย 1.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐท่ีออกมา “แยเ่กินคาด” ประกอบกบัเงินปอนด์ท่ีแข็งคา่ขึน้ ภายหลงัข่าวการลาออกจากต าแหน่งของนายบอริส จอห์นสนั นายกฯองักฤษ แต่การปรับตวัขึน้ก็เป็นไปได้อย่างจ ากดั หลงันายคริสโต
เฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด และนายเจมส์ บลูลาร์ด ปธ.เฟดเซนต์หลุยส์ กล่าวประชาชนวิตกภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากเกินไป ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจากโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐอีกครัง้ โดย GDP ไตรมาส 2/2565 จะขยายตวัเพียง 0.7% จากเดิม 1.9% อยา่งไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตัวขึน้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 
300 จดุเมื่อคืนนี ้ท่ามกลางความหวงัท่ีว่าเฟดจะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้โดยไมท่ าให้เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง รวมถึงกิจกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ของจีนเดือนม.ิย. 
2565 ดีขึน้ หลงัรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการสกดัโควิด-19 และภาวะชะงกังนัด้านห่วงโซอปุทานค่อยๆ คล่ีคลาย ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัต่อราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน า
ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ จะเปิดเผยรายได้เฉล่ียต่อชัว่โมง,ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ิย.,อตัราการว่างงานเดือนม.ิย.และสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนพ.ค. ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะ
สัน้จากการแกว่งตวั หากราคาไมส่ามารถทะลแุนวต้านด้านบนโซน 1,752-1,773  ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ทยอยขายท าก าไร และปิดสถานะขายหากราคายืนเหนือโซน 1,731-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
08-07-2022 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,739.00 1,738.12 -0.88 -0.05 

Spot Silver ($) 19.18 19.13 -0.05 -0.26 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,990 29,780 -210 -0.70 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,970 29,790 -180 -0.60 

Gold Online Futures (GOU22) 1,757.30 1,750.90 -6.40 -0.36 

Silver Futures (SVFU22)  19.64 19.31 -0.33 -1.68 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 107.40 0.36 0.34 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,722   1,700  1,676 

        1,752   1,773  1,797 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาสามารถรักษาระดบัได้ ราคาอาจฟืน้ตวัขึน้ช่วงสัน้ 
ซึง่หากราคาปรับตวัขึน้จนท าระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าได้  มีลุ้นที่ราคาจะดีด
ขึน้ทดสอบแนวต้าน แต่หากราคาทองค าไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,752-1,773 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ท าให้เกิดแรงขายท าก าไรออกมาสลับออกมา และอาจท าให้
ราคาปรับตวัลงทดสอบแนวรับที่ 1,731-1,722 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,752-1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุ 1,700 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,731-1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,773 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New เปิดสถานะขายหากราคาไมส่ามารถผ่านโซน 1,752-1,773 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาผ่าน 1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นีอ้าจทยอย
เข้าซือ้คืนแบ่งท าก าไรบางส่วนหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,731-1,722 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากหลดุสามารถถือสถานะขายตอ่ 
 



 

 

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

ตา่งประเทศของจีนในวนันี ้(8 ก.ค) ซึง่เผยแพร่ค ากล่าวของนายหวงั อี ้รัฐมนตรีต่างประเทศวา่ จีนกบัรัสเซียได้แสดงให้เห็นว่าความสมัพนัธ์ของทัง้สอง

ประเทศนัน้มี "ความกร้าวแกร่งและความมุ่งมัน่เชิงยุทธศาสตร์" แถลงการณ์ระบุว่า นายหวงัพบกบันายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเท ศรัสเซีย 

เม่ือวานนี ้(7 ก.ค.) นอกเวทีการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ในเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย นายหวงักล่าวว่า ในกรณีของรัสเซีย-ยูเครน รัฐบาลจีนจะยงัคง

ยดึจุดยืน "เป็นกลางและเป็นธรรม" พร้อมสนบัสนนุทกุความพยายามในการหาทางออกจากวิกฤตโดยสนัต ิจนถึงปัจจุบนั จีนยงัคงปฏิเสธท่ีจะเรียกกรณี

รัสเซียโจมตียูเครนวา่เป็นการรุกราน โดยก่อนหน้าท่ีรัสเซียจะบุกยูเครนนัน้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน แหง่รัสเซีย ได้เดินทางไปพบปะกบัปธน.สี จิน้ 

ผิง ผู้น าจีน ซึง่ทัง้ 2 ฝ่ายเหน็พ้องต้องกนัในเร่ืองการเป็นมิตรภาพแบบไร้ซึง่ "ขีดจ ากดั" และไม่มี "พืน้ท่ีต้องห้าม" ในความร่วมมือของทัง้ 2 ประเทศ โดยไม่

มีการเอ่ยถงึยเูครนแตอ่ย่างใด 

 (+) จีนจัดซ้อมรบใกล้ไต้หวัน ขณะสว.สหรัฐเดินทางเข้าพบปธน.ไช่ กองทพัจีนเปิดเผยในวนันีว้า่ ได้ท าการซ้อมรบร่วม การลาดตระเวน และซ้อม

รบในทะเลและน่านฟ้ารอบ ๆ ไต้หวนั ขณะท่ีวฒุิสมาชิกอาวโุสของสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนัเพ่ือพบกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน จีนซึง่อ้ างว่าไต้หวนั

เป็นดินแดนของตนเองนัน้ ได้ต่อต้านการติดต่ออย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างเจ้าหน้าท่ีสหรัฐกับไต้หวัน และได้กล่าวอยู่เสมอว่าไต้ หวนัเป็น

ประเด็นส าคญัและละเอียดอ่อนท่ีสุดในความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัสหรัฐ นายอู๋ เชียน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนระบุในแถลงการณ์ว่ า การซ้อมรบท่ี

ประกาศโดยกองบญัชาการภาคตะวนัออกแห่งกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) นัน้ จดัขึน้เพ่ือตอบโต้ "การสมรู้ร่วมคิดและการยัว่ยุ" จากสหรัฐ

และไต้หวนั แหล่งข่าวไต้หวนัเปิดเผยกบัส านกัข่าวรอยเตอร์ โดยระบุว่า เคร่ืองบินขับไล่ของจีนหลายล าได้บินผ่านเส้นกึ่งกล างของช่องแคบไต้หวนัใน

วนันีท้างตอนเหนือของทางน า้ โดยไม่ได้รุกล า้เข้าในน่านฟ้าไต้หวนัแตอ่ย่างใด 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ หลังกลุ่มเหมืองร่วงจากความวิตกเร่ืองโควิดจีน  หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้หลังหุ้นกลุ่มเหมืองปรับตวัลง 

เน่ืองจากราคาทองแดงร่วงจากความวติกกงัวลเร่ืองจีนออกมาตรการสกดัโควดิ-19 ขณะที่นกัลงทนุยงัคงระมดัระวงัการลงทนุก่อนการเปิดเผยข้อมลูจ้าง

งานประจ าเดือนของสหรัฐ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 414.86 จดุ ลดลง 0.15 จุด หรือ -0.04% หลบัปรับตวัขึน้ 3.6% เม่ือช่วง 2 วนั

ก่อน ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 12,814.10 จุด ลดลง 29.12 จุด หรือ -0.23% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 

6,007.64 จดุ ขยบัขึน้ 0.94 จดุ หรือ 0.02% 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก นลท.จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ-ติดตามข่าวอาเบะ ตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัขึน้ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิดพุ่งขึน้กวา่ 300 จุดเม่ือคืนนี ้ทา่มกลางความหวงัที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะสามารถควบคมุเงินเฟ้อได้โดยไม่ท าให้เศรษฐกิจ

ทัว่โลกชะลอตวัลง ขณะเดียวกนันักลงทุนจับตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานของสหรัฐในวนันี ้โดยดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 26,517.19 จุด เพิ่มขึน้ 

26.66 จุด หรือ +0.1% ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้ นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวันนีท่ี้ 2,350.61 จุด เพิ่มขึน้ 16.34 จุด หรือ +0.7% และดัชนีฮั่งเส็งปิดท่ี 

21,725.78 จดุ 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 สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศจีนระบุวา่ กิจกรรม

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กระเตือ้งขึน้ในเดือนมิ.ย. 2565 เน่ืองจากกลบัมาด าเนินธุรกิจตามปกติ หลงัรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ

สกดัโควิด-19 และภาวะชะงกังนัด้านหว่งโซอปุทานคอ่ย ๆ คล่ีคลาย ทา่มกลางการบงัคบัใช้นโยบายสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รายงานระบวุ่า 

ดชันีพฒันาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ค านวณโดยอิงตามผลส ารวจ SME ทัง้หมด 3,000 ราย แตะระดบั 88.4 ในเดือนมิ.ย. ซึง่ปรับขึน้ 

0.2 จุดจากเดือนพ.ค. หลงัจากท่ีปรับตวัลงติดต่อกนั 4 เดือนก่อนหน้านี ้การฟืน้ตวัของดชันีดงักล่าวมีขึน้หลงัเศรษฐกิจจีนฟืน้ตวัอย่างมีเสถียรภาพ โดย

สงัเกตได้จากเคร่ืองชีว้ดัทางเศรษฐกิจส าคญั เช่น ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมมลูคา่เพิ่ม และการค้าตา่งประเทศท่ีกระเตือ้งขึน้ในเดือนพ.ค.  

 

 

 

 

 

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   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 

 
 

 

 


