
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดทะยานขึน้ 25.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงหนนุจากทัง้ความตงึเครียดระหว่างจีนกบัไต้หวนั และการแข็งคา่ของปอนด์ 
ขานรับการท่ีธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มีมติปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.50% สู่ระดบั 1.75% ซึ่งเป็นการปรับขึน้ครัง้ใหญ่ท่ีสุดในรอบ 27 ปี ส่งผลให้
ดอลลาร์อ่อนค่าจนมาเป็นปัจจยับวกทองค า ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ออกข้างในกรอบ 1,788.42-1,794.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดย
ยงัมีแรงหนนุมาจากความตงึเครียดระหวา่งประเทศ หลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ มีก าหนดพบปะกบัเจ้าหน้าท่ีญ่ีปุ่ นท่ีกรุงโตเกียวใน
วนันีห้ลงัเสร็จสิน้การเดนิทางเยือนไต้หวนั ทางด้านจีนจงึได้มีการตอบโต้ด้วยการการซ้อมรบและยิงขีปนาวธุจ านวน 5 ลกูตกลงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) 
ของญ่ีปุ่ น ขณะท่ีเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ USS Ronald Reagan และกองเรือคุ้มกนัจะยงัคงประจ าการอยู่ในทะเลจีนใต้นานกว่าท่ีวางแผนไว้ในตอนแรก โดยนาย
จอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมัน่คงแห่งชาติสหรัฐ กล่าวว่าเป้าหมายดงักล่าวเพ่ือเป็นการเฝ้าติดตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดันสลบักลบัเข้า
มา หลังดอลลาร์มีการแข็งค่า technical rebound ขึน้มาเม่ือเทียบเยนอยู่บริเวณกรอบล่าง 133 เยน ประกอบกับวานนีร้าคาน า้มันดิบได้ปิดต ่าสุดนบัตัง้แต่
เดือนก.พ. ทัง้สัญญาน า้มันดิบ WTI ท่ีดิ่งหลุดจากระดบั 90 ดอลลาร์/บาร์เรล และสัญญาน า้มันดิบ BRENT ดิ่งลงถึง 2.8% ส าหรับวนันีใ้ห้ติดตามตวัเลข
เศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง, การจ้างงานนอกภาคเกษตร และอตัราการวา่งงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
05-08-2565 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.20 1,791.80 1.60 0.09 

Spot Silver ($) 20.14 20.29 0.15 0.74 

เงนิบาท (฿/$) 35.83 35.62 -0.21 -0.59 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,350 30,250 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 93.48 94.45 0.97 1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 105.76 105.88 0.13 0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.0247 1.0234 0.00 -0.13 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,777   1,762  1,744 

       1,803   1,820  1,838 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,803-1,800 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,777-1,762 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,820 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) "เพโลซี" เยือนญ่ีปุ่นหลังจบทริปไต้หวัน จีนฉุนยิงขีปนาวุธใส่เขตศก.ญ่ีปุ่น นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีก าหนดพบปะกบั
เจ้าหน้าท่ีญ่ีปุ่ นท่ีกรุงโตเกียวในวนันี ้(5 ส.ค.) หลงัเสร็จสิน้การเดินทางเยือนไต้หวนั โดยทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อการเดินทางเยือนดงักล่าว และ
ตอบโต้ด้วยการซ้อมรบ รวมถึงการยิงขีปนาวธุจ านวน 5 ลูกตกลงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของญ่ีปุ่ น ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ทริปเยือนไต้หวนั
โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าของนางเพโลซีในช่วงเย็นวนัท่ี 2 ส.ค. ถงึช่วงเช้าวนัท่ี 3 ส.ค. เป็นการเดินทางเยือนเกาะไต้หวนัของเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงของสหรัฐเป็น
ครัง้แรกในรอบ 25 ปี ทัง้นี ้ญ่ีปุ่ นซึง่เป็นหนึ่งในพนัธมิตรท่ีใกล้ชิดท่ีสุดของสหรัฐ รู้สึกกงัวลเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ จากอิทธิพลของจีนท่ีแผ่ขยายอ อกไปภายใน
ภมูิภาคอินโด-แปซิฟิก และความเป็นไปได้ท่ีจีนจะใช้ก าลงัทหารต่อไต้หวนั นอกจากนี ้ขีปนาวธุ 5 ลกูจากจีนท่ียิงเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของ
ญ่ีปุ่ น ส่งผลให้ญ่ีปุ่ นออกมาประท้วงอย่างรุนแรงผ่านช่องทางเศรษฐกิจ 

 (+) สายการบินในเอเชียถูกกระทบจากจีนซ้อมรบขู่ไต้หวัน ป่วนเท่ียวบินในภูมิภาค สายการบินหลายแห่งในเอเชีย ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปยงักรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั และปรับเปล่ียนเส้นทางการบินเพ่ือหลีกเล่ียงการบินผ่านฟ้าท่ีถูกปิด เน่ือ งจากจีนปฏิบตัิการ
ซ้อมรบทางทหารเพ่ือตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แม้ว่าสายการ
บินท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าวจะมีจ านวนไม่มากนัก แต่การซ้อมรบของจีนได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวั นออก
เฉียงใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 (+) สหรัฐประจ าการกองเรือบรรทุกเคร่ืองบินในทะเลจีนใต้ อ้างเพื่อตดิตามสถานการณ์ไต้หวัน นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมัน่คงแหง่ชาติ
สหรัฐกล่าวท่ีท าเนียบขาวว่า เรือบรรทกุเคร่ืองบินยูเอสเอส โรนลัด์ เรแกน (USS Ronald Reagan) และกองเรือคุ้มกันจะยงัคงประจ าการอยู่ในทะเลจีนใต้
นานกว่าท่ีวางแผนไว้ในตอนแรก หลังประจ าการอยู่ในทะเลจีนใต้มาตัง้แต่ช่วงกลางเดือนก.ค. เป้าหมายดงักล่าวเป็นไปเพ่ือ "เฝ้าติดตามสถานการณ์" 
ขณะเดียวกนั ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แหง่สหรัฐจะเล่ือนก าหนดการทดสอบยิงขีปนาวธุข้ามทวีป (ICBM) ออกไปก่อนอย่างไรก็ดี นายเคอร์บีกล่าวว่า สหรัฐ
คาดว่าจีนจะไม่ลดระดบัความก้าวร้าวลงในเร็ว ๆ นี ้โดยคาดว่าจะมีการซ้อมรบเพิ่มขึน้ แสดงวาทกรรมกระหายสงครามมากขึน้ และน่าจะรุกราน พืน้ท่ีท่ี
ไม่ใช่ของจีนมากขึน้ 

 (+) สหรัฐประกาศฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข แนะปชช.ฉีดวัคซีน  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ความเคล่ือนไหวดังกล่าวเกิดขึน้
หลงัจากท่ีองค์การอนามยัโลก (WHO) ประกาศเม่ือเดือนก.ค.ท่ีผ่านมา ให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ และยกระดบัการ
เตือนภยัสู่ระดบัสูงสุด หลงัพบแพร่ระบาดในกวา่ 70 ประเทศทัว่โลก "เราได้เตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไวรัสนีใ้นขัน้ต่อไป และแนะน าอย่างยิ่งให้ชาว
อเมริกนัทกุคนฉีดวคัซีนป้องกนัฝีดาษลิงและร่วมกนัรับผิดชอบเพ่ือรับมือกบัไวรัส" นายซาเวียร์ เบเซอร์รา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล ะบริการมนษุย์
ของสหรัฐ (HHS) ให้สมัภาษณ์กบัผู้ ส่ือข่าว 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากแรงซือ้ทางเทคนิค สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้แตะกรอบล่าง 133 เยน โดยส่วนใหญ่ได้รับปัจจยัหนนุจากแรงซือ้
ทางเทคนิค ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 133.24-133.27 เยน เทียบกบั 132.88-132.98 เยนท่ีตลาด
นิวยอร์ก และ 134.15-134.16 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ส่วนด้านยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.0232-1.0235 ดอลลาร์ และ 136.33-
136.40 เยน เทียบกบั 1.0242-1.0252 ดอลลาร์ และ 136.20-136.30 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0178-1.0180 และ 136.54-136.58 เยนท่ีตลาดโตเกียว
ในช่วงเย็นเม่ือวานนี ้

 (-) น า้มัน WTI ปิดร่วง $2.12 วิตกศก.ถดถอยฉุดดีมานด์ชะลอตัว สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวนัพฤหสับดี (4 
ส.ค.) โดยราคาน า้มันดิ่งหลุดจากระดบั 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.พ. เน่ืองจากนักลงทนุกงัวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกจะ
ส่งผลให้ความต้องการใช้น า้มันชะลอตัวลงด้วย ทัง้นี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.12 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดท่ี 88.54 ดอลลาร์/
บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 2 ก.พ. ส่วนสญัญาน า้มนัดบิเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 2.66 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดท่ี 94.12 
ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดบัปิดต ่าสุดนับตัง้แต่วนัท่ี 18 ก.พ. โดยบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดน า้มันได้รับแรงกดดนัจากความกังวลเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจทัง้ในสหรัฐและยโุรป รวมทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่ีจีนใช้มาตรการเข้มงวดเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 1 ส.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   49.3** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   49.8** 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.1** 52.2 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.2** 52.3 

 21.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.8** 53.0 

 21.00น. สหรัฐ  ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   -1.1%** -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรัฐ  จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.70M** 11.25M 

วนัพธุท่ี 3 ส.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   49.7** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   51.2** 50.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.6** 53.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.1%** 0.7% 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   47.3** 47.0 

 21.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.   56.7** 55.3 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   2.0%** 1.6% 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   4.5M** -4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.75%** 1.25% 

 18.30น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   260K** 256K 

วนัศกุร์ท่ี 5 ส.ค. 19.30น. สหรัฐ  รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐ  ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   250K 372K 

 19.30น. สหรัฐ  อตัราการว่างงานเดือนก.ค.  
 

3.6% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 29 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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