
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากวนัศกุรท่ี์ผ่านมาราคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัลดลง 16.10 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยไดร้บัแรงกดดนัจากปัจจยัหลกั คือ การเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานของ
สหรฐัท่ีออกมา “แข็งแกรง่เกินคาด” ทัง้นี ้กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยในวนัศกุรว์่า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 528,000 ต  าแหน่งในเดือนก.ค. โดยพุ่งขึน้
มากกว่า 2 เท่าจากท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 258,000 ต  าแหน่งขณะท่ีอตัราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 3.5% ต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 3.6% ส่วนใน
วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในทิศทางไซดเ์วยแ์กว่งตวัในกรอบระหว่าง 1,770.60-1,775.51 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยับวกต่อราคาทองค าจากมณฑลไหหล า
ของจีนไดส้ั่งล็อกดาวนเ์มืองหลายแห่ง รวมถึงเมืองไหโข่ว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล เพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของโควิด -19 ส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวนบัหม่ืนคนติดอยู่ตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทัง้ ไตห้วนัใหค้  ามั่นว่าจะไม่ยอมจ านนต่อแรงกดดนัจากจีน หลงัจีนท าการซอ้มรบทางทะเลและอากาศในพืน้ท่ีรอบไตห้วนัติดต่อกนัหลายวนั โดย
จีนตัง้เปา้ซอ้มรบต่อเนื่องแมก้ลุ่มผูน้  าโลกเรยีกรอ้งใหย้ตุิการกระท าดงักล่าว ดา้น นางแมร ีดาลี ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่า เฟดยงั
ไม่ไดต้ดัสินใจว่าจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุนโยบายครัง้ถดัไป พรอ้มชีว้่า เฟดยงัห่างไกลจากการบรรลเุปา้หมายในการสกดัเงินเฟ้อ ประเด็นท่ีกล่าวมา
นีอ้าจจะเป็นปัจจัยท่ีมากดดนัต่อราคาทองค าได ้ส าหรบัวนันีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจในฝ่ังยุโรป จะเปิดเผยดชันีความเช่ือมั่นนักลงทุนจาก Sentix 
ขณะที่สหรฐัในวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
8/08/2565 12:04 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,774.10 1,771.87 -2.23 -0.13 

Spot Silver ($) 19.89 19.89 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 35.76 35.82 0.06 0.17 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,050 -50 -0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 94.35 95.09 0.74 0.78 

ดชันดีอลลาร ์ 106.65 106.58 -0.08 -0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.0180 1.0185 0.00 0.05 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,765   1,751  1,735 

       1,788   1,803  1,820 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,783-1,788 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,765 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,803 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ไต้หวันล่ันไม่ยอมจ านน แม้จีนประกาศซ้อมรบเพิ่มอีก ไตห้วนัใหค้  ามั่นว่าจะไม่ยอมจ านนต่อแรงกดดนัจากจีน หลงัจีนท าการซอ้มรบทาง

ทะเลและอากาศในพื้นที่รอบไต้หวันติดต่อกันหลายวัน โดยจีนตั้งเป้าซ้อมรบต่อเน่ืองแม้กลุ่มผู้น  าโลกเรียกรอ้งให้ยุติการกระท าดังกล่าว  

กระทรวงกลาโหมไตห้วนัระบวุา่ การซอ้มรบของจีนเป็นการจ าลองการโจมตีแผน่ดินไตห้วนัและเรอืของไตห้วนั นอกจากนี ้จีนยงัไดส้ง่โดรนขึน้บนิใกล้

เกาะรอบนอกของไตห้วนัดว้ย ซึ่งไตห้วนัตอบโตด้ว้ยการส่งเครื่องบินและเรือออกไป พรอ้มเฝา้ระวงัและลาดตระเวนเพ่ือจบัตาดสูถานการณ ์ส า นัก

ข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงักองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ด าเนินการซอ้มรบรอบไตห้วนัในวนัอาทิตย ์(7 

ส.ค.) โดยเนน้ไปท่ีการทดสอบอานภุาพการโจมตีทางอากาศและภาคพืน้ดินระยะไกล 

 (+) มณฑลไหหล าส่ังล็อกดาวนส์กัดโควดิ ส่งผลนักทอ่งเทีย่วตกค้างนับหม่ืน มณฑลไหหล าของจีนไดส้ั่งล็อกดาวนเ์มืองหลายแห่ง รวมถงึเมือง

ไหโข่ว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล เพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวนบัหมื่นคนติดอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส านัก

ขา่วบลมูเบิรก์รายงานวา่ มณฑลไหหล าไดเ้ขา้สูก่ารล็อกดาวนเ์ม่ือวนัเสารท์ี่ผ่านมา (6 ส.ค.) และพบผูต้ิดเชือ้ 413 รายเมื่อวนัอาทิตย ์โดยเมืองว่านห

นิงและฉงไห่ไดเ้ขา้สู่การล็อกดาวนเ์ช่นเดียวกับเมืองไหโข่ว ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการบินของมณฑลไหหล า  ขณะเดียวกนั จีนไดล้ดระยะเวลาการระงบั

เท่ียวบินขาเขา้ที่บรรทกุผูโ้ดยสารซึ่งติดเชือ้โควิด-19 โดยเจา้หนา้ที่ไดป้รบัมาตราการควบคมุต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีน พรอ้มกบั

ยงัคงด าเนินนโยบายโควิดเป็นศนูย ์(Covid Zero)  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 136.59 จุด วิตกเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้โดยตลาดถกูกดดนัจาก

ความกงัวลที่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ หลงัจากตวัเลขจา้งงานเดือนก.ค.ของสหรฐัพุ่งขึน้เกินคาด  ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็ง

เปิดที่ 20,065.35 จดุ ลดลง 136.59 จดุ หรอื -0.67%  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกยีว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 65.22 จุด เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้บวกในวนันี ้โดยมีแรงซือ้

หุน้กลุ่มส่งออก เน่ืองจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบสกุลเงินดอลลาร ์อย่างไรก็ดี ตลาดขยบัขึน้เพียงเล็กนอ้ยเน่ืองจากหุน้กลุ่มเทค โนโลยีร่วงลง 

ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ 28,241.09 จดุ เพิ่มขึน้ 65.22 จดุ หรือ +0.23% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้ในช่วงเชา้นีน้  าโดยหุน้กลุ่ม

เหมืองแร,่ กลุม่ผลติภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน และกลุม่เภสชักรรม 

 (-) ราคาอาหารโลกลดลงมากทีสุ่ดในรอบ 14 ปี หลังยูเครนเร่ิมส่งออกธัญพชื องคก์ารอาหารและเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติเปิดเผยใน

วนัศกุร ์(5 ส.ค.) ว่า ราคาอาหารโลกลดลงอย่างมากในเดือนก.ค. และลดลงมากที่สดุในรอบ 14 ปี FAO ระบวุ่า ขอ้ตกลงที่อนญุาตใหย้เูครนสง่ออก

ธัญพืชและการปรบัปรุงห่วงโซ่อปุทานทั่วโลกไดช้่วยลดแรงกดดนัดา้นราคาอาหารโลก ทัง้นี ้ดชันีราคาสินคา้โภคภัณฑอ์าหาร รว่งลง 8.6% ในเดือน

ก.ค. ซึง่เป็นการลดลงในเดือนเดียวมากที่สดุนบัตัง้แตปี่ 2551 

 (-) ปธ.เฟดซานฟรานซสิโกชีเ้ฟดยังห่างไกลความส าเร็จในการคุมเงนิเฟ้อ นางแมร ีดาลี ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาซานฟรานซิส

โกเปิดเผยว่า เฟดยังไม่ไดต้ัดสินใจว่าจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมนโยบายครัง้ถัดไป พรอ้มชีว้่า เฟดยังห่างไกลจากการบรรลุ

เปา้หมายในการสกดัเงินเฟ้อ"เราจ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มลูเศรษฐกิจใหร้อบดา้น" นางดาลีกลา่วในรายการ "Face the Nation" ของสถานีโทรทศันซ์ีบี

เอส เม่ือถกูถามเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนก.ย. "เรายงัไมไ่ดส้รุปการตดัสนิใจ เพราะตอ้งรอรายงานเงินเฟ้อ

อีกสองรายการ รวมทัง้ขอ้มลูแรงงานดา้นอื่นๆ" "ขณะนี ้ดิฉันคิดว่าประเด็นส าคญัที่สดุคือเงินเฟ้อสงูเกินไป ชาวอเมรกินัเผชิญความทกุขย์ากมากขึน้

ทกุวนั ดงันัน้ประเด็นที่ควรใหค้วามสนใจคือการลดเงินเฟ้อลง" นางดาลีกลา่ว 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร  กิจในสัปดาหห์น้า 

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 

วนัพ หสับดีที่ 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. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 8 ส.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมั่นนกัลงทนุ จาก Sentix   -29.1 -26.4 

วนัองัคารที่ 9 ส.ค. 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนก.ค.   89.5 89.5 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยไตรมาส 2/2022   -4.6% -7.3% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หนว่ยไตรมาส 2/2022   9.4% 12.6% 

วนัพธุที่ 10 ส.ค. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.75% 0.50% 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ก.ค.   0.9% 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   0.2% 1.3% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.5% 0.7% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้และยอดคา้สง่เดือนมิ.ย.   1.9% 1.9% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 4.5M 

วนัพ หสับดีที่ 11 ส.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Mountain Day   - - 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% 1.1% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   264K 260K 

วนัศกุรท์ี่ 12 ส.ค. 13.00น. องัก ษ ประมาณการครัง้แรก GDP เบือ้งตน้ไตรมาส 2/2022   -0.2% 0.8% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.1% 0.8% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   52.5 51.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 05 ส.ค. 2565 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

