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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
01-08-2022 12:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,765.34 1,760.45 -4.89 -0.28 

Spot Silver ($) 20.32 20.15 -0.17 -0.84 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,160 30,340 180 0.60 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,120 30,410 290 0.96 

Gold Online Futures (GOU22) 1,733.80 1,769.90 36.10 2.08 

Silver Futures (SVFU22)  18.83 20.20 1.37 7.28 

ดชันดีอลลาร ์ 105.93 105.77 -0.16 -0.15 

เงนิบาท (฿/$) 36.29 36.28 -0.02 -0.04 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
เม่ือราคาขยบัขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลับออกมาไม่มาก  โดยราคา
ยังคงมีการแกว่งตัวในระดับสูง แต่ระยะสัน้หากราคาพยายาม
เคล่ือนไหวเหนือแนวรับโซน 1,752-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ราคา
มีโอกาสปรับตวัขึน้ทดสอบแนวต้าน 1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หาก
ไม่สามารถยืนได้ราคาจะอ่อนตวัลงเพ่ือสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
หากสามารถยืนเหนือ 1,752-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะ
ซือ้ โดยตดัขาดทนุหากหลุดระดบั 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส าหรับ
การขายท าก าไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
เม่ือผ่านไม่ได้ หรือ หากรับความเส่ียงได้สูง อาจพิจารณาเปิด
สถานะขายเพ่ือท าก าไรระยะสัน้ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 10.54 ดอลลาร์ตอ่ออยซ์ ท่ามกลางการคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้ หลงัการเปิดเผยตวัเลขประมาณการ
ครัง้แรก GDP ประจ าไตรมาส 2 ของสหรัฐท่ีหดตวัเป็นไตรมาสท่ี 2 ตดิต่อกนั ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ในกรอบ 1,758.70-1,766.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรง
หนนุตอ่เน่ืองมาจากความวิตกกงัวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย ท าให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงตอ่เน่ือง หลงันกัลงทนุแหเ่ทขายดอลลาร์ ซึง่เม่ือเทียบสกลเุงินเยนได้แตะกรอบล่าง 132 
เยนในโตเกียว ประกอบกบัผลส ารวจซึง่มาร์กิตจดัท าร่วมกบัไฉซินระบวุ่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติเดือนก.ค.ของจีนชะลอตวัลง อยู่ท่ีระดบั 50.4 ลดลงจากระดบั 51.7 ใน
เดือนมิ.ย. และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เลก็น้อยที่ระดบั 51.5 เน่ืองจากผลผลติ ยอดสัง่ซือ้ใหม่ และการจ้างงานในภาคการผลติอ่อนแรงลง อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัด้วยเช่นกัน
จากแนวโน้มการฟืน้ตวัของจีน หลงัมาเก๊าเตรียมคลายล็อกดาวน์เพิ่ม รวมถึงสถานบนัเทงิพรุ่งนี ้หลงัไม่พบตดิโควิดต่อเน่ือง 9 วนั ประกอบกบัฟิทช์ เรทติง้ส์ระบวุ่า ตลาดรถยนต์ของจีนฟืน้
ตวัอย่างรวดเร็วในเดือนมิ.ย. โดยยอดขายสง่รถยนต์นัง่โดยสารจีนเดือนมิ.ย.พุ่งขึน้ 42% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะท่ียอดขายปลีกเพิ่มขึน้ 22% เม่ือเทียบรายปี และคาดว่าตลาดรถยนต์ของ
จีนจะยงัคงขยายตวัแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปีนี ้ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันี PMI ภาคการผลิตจากมาร์กิตและ ISM รวมถึงการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจถดถอย  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะกรอบล่าง 132 เยนในโตเกียว เน่ืองจากนัก
ลงทนุแห่เทขายดอลลาร์สหรัฐ เพราะวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกบัภาวะถดถอย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว 
ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 132.40-132.41 เยน เทียบกับ 133.17-133.27 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 132.77-132.79 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.
ของวนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. ยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.0240-1.0241 ดอลลาร์ และ 135.58-135.60 เยน เทียบกบั 1.0221-1.0231 ดอลลาร์ และ 136.22-136.32 เยน
ท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0234-1.0236 และ 135.88-135.92 เยนท่ีตลาดโตเกียวเย็นวนัศกุร์ท่ีผ่านมา 

 (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุดเช้านี ้นลท.ขายท าก าไรหลังตลาดพุ่งแรงสัปดาห์ที่แล้ว ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตวัลงกว่า 100 จุดเช้านี ้
เน่ืองจากนักลงทุนขายท าก าไรหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึน้แข็งแกร่งในสัปดาห์ท่ีแล้ว ขณะท่ีนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัท จด
ทะเบียน และการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในสปัดาห์นี ้ณ เวลา 07.42 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 118 จุด หรือ 
-0.36% แตะท่ี 32,707 จุด นักลงทุนขายท าก าไร หลังจากเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้ว ดชันีดาวโจนส์พุ่งขึน้ 3%, ดชันี S&P500 เพิ่มขึน้ 4.3% และดชันี Nasdaq 
ปรับตวัขึน้ 4.7% นกัลงทนุจบัตากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.ในวนัศกุร์นี ้รวมทัง้รายงานผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของสหรัฐในสปัดาห์นี ้ซึง่รวมถงึบริษัทเดวอน เอนเนอร์จี และโลว์ส 

 (+) ไฉซนิเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนชะลอตัวลงในเดือนก.ค. ผลส ารวจซึง่มาร์กิตจดัท าร่วมกบัไฉซนิระบวุ่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาค
การผลิตเดือนก.ค.ของจีนชะลอตวัลง เน่ืองจากผลผลิต ยอดสัง่ซือ้ใหม่ และการจ้างงานในภาคการผลิตอ่อนแรงลง ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือน
ก.ค.อยู่ท่ีระดบั 50.4 ลดลงจากระดบั 51.7 ในเดือนมิ.ย. และต ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยท่ีระดบั 51.5 ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตของจีน
ซึง่ส ารวจโดยมาร์กิตและไฉซินนัน้ ออกมาดีกว่าท่ีส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานเม่ือวนัศกุร์ว่า ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.อยู่ท่ีระดบั 
49 ลดลงจากระดบั 50.2 ในเดือนมิ.ย. โดยดชันีท่ีอยู่ต ่ากวา่ระดบั 50 บง่ชีถ้งึการหดตวัของภาคการผลิต 

 (-) มาเก๊าเตรียมคลายล็อกดาวน์เพิ่มพรุ่งนี ้หลังไม่พบติดโควิดต่อเน่ือง 9 วัน มาเก๊าเตรียมกลับมาเปิดให้บริการสาธารณะและสถานบันเทิง 
รวมถงึร้านท าผม, ศนูย์ฟิตเนส และผบับาร์ ในวนัพรุ่งนี ้(2 ส.ค.) เป็นต้นไป พร้อมทัง้อนญุาตให้ลกูค้านัง่ทานอาหารท่ีร้านได้ หลงัจากไม่พบผู้ติดเชือ้โควดิ-
19 รายใหม่ต่อเน่ืองมา 9 วนั แถลงการณ์รัฐบาลมาเก๊าระบุว่า เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขยงัคงก าหนดให้ผู้ ท่ีอยู่ในมาเก๊าสวมหน้ากากอนามยัต่อไปเม่ือออก
นอกท่ีพกั และต้องแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19 เป็นลบไม่เกิน 3 วนั ก่อนเข้าไปในสถานท่ีส่วนใหญ่ "มาเก๊าไม่พบผู้ตดิเชือ้รายใหม่มา 9 วนัแล้ว... ดงันัน้ 
ความเส่ียงที่เชือ้ไวรัสโควดิ-19 จะแพร่กระจายจึงลดลงไปมาก" ทัง้นี ้ตัง้แต่ช่วงกลางเดือนมิ.ย. ท่ีผ่านมา มาเก๊าพบผู้ติดเชือ้โควิด -19 ราว 1,800 ราย ซึง่
นบัเป็นการระบาดครัง้รุนแรงที่สุดในมาเก๊า ส่งผลให้ต้องสัง่ปิดธุรกิจคาสิโนและล็อกดาวน์พืน้ท่ีส่วนใหญ่ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางการมาเก๊าได้
เร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรคท่ีเข้มงวดลง โดยได้กลบัมาเปิดธุรกิจคาสิโนเม่ือวนัท่ี 23 ก.ค. หลงัจากต้องปิดธุรกิจและสถานท่ีตา่ง ๆ 

 (-) ฟิทช์เผยตลาดรถยนต์จีนพืน้ตัวรวดเร็ว หลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นดีมานด์ ฟิทช์ เรทติง้ส์ระบุวา่ ตลาดรถยนต์ของจีนฟืน้ตวัอย่างรวดเร็ว
ในเดือนมิ.ย. โดยได้รับแรงหนนุจากการท่ีรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นความต้องการใช้รถยนต์ภายในประเทศ และคาดว่าตลาดรถยนต์ของจีนจะยงัคง
ขยายตวัแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปีนี ้หลงัจากตลาดชะลอตวัลงในปีท่ีผ่านมา อันเน่ืองมาจากปัญหาขาดแคลนชิป รายงานของฟิทช์ระบุว่า ยอดขายส่ง
รถยนต์นัง่โดยสารในประเทศจีนเดือนมิ.ย.พุ่งขึน้ 42% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะท่ียอดขายปลีกเพิ่มขึน้ 22% เม่ือเทียบรายปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค า
สัง่ซือ้สะสมตัง้แตใ่นเดือนพ.ค. และยอดจองซือ้ล่วงหน้าในเดือนก.ค. ส่วนยอดส่งออกรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของจีนยงัคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งถงึ 40% ใน
ไตรมาส 2/2565 เน่ืองจากตา่งชาตสิัง่ซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเพิ่มขึน้  

 (-) นิวซีแลนด์เปิดพรมแดนเต็มรูปแบบอีกครัง้ คาดหนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวฟ้ืนตัว นิวซีแลนด์กลับมาเปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือ
ต้อนรับนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติอีกครัง้ตัง้แต่วนันี ้(1 ส.ค.) ซึง่เป็นการเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบครัง้แรกนบัตัง้แตก่ารระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ีท าให้ต้องปิด
พรมแดนรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติตัง้แต่เดือนมี.ค. 2563 นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ กล่าวในการประชุมสุดด้านธุรกิจจีนท่ีเมืองโอ๊ค
แลนด์วนันีว้า่ "การเปิดพรมแดนถือเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัมาก น่ีเป็นกระบวนการท่ีเราเตรียมการอย่างระมดัระวงัมาตัง้แต่เดื อนก.พ. และเช่นเดียวกบัทัว่
โลก นิวซีแลนด์ได้พยายามจดัการกบัการระบาดโรคโควดิ-19 ในขณะต้องที่ช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภยั" 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   49.6 49.6 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.2 52.2 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.3 52.3 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.3 53.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   0.3 -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.99M 11.25M 

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

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   50.6 50.6 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.3 53.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 0.7% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   47.0 47.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.   53.9 55.3 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   0.8% 1.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -4.5M 

วนัพ หสับดีท่ี 4 ส.ค. 18.00น. องัก ษ มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองัก ษ(BoE)   1.75% 1.25% 

 18.30น. องัก ษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   250K 256K 

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ 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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