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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
02-08-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,771.20 1,772.88 1.37 0.09 

Spot Silver ($) 20.34 20.22 -0.12 -0.59 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,300 30,400 100 0.33 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,240 30,340 100 0.33 

Gold Online Futures (GOU22) 1,781.00 1,782.80 1.80 0.10 

Silver Futures (SVFU22)  20.40 20.20 -0.20 -0.98 

ดชันดีอลลาร ์ 105.41 105.26 -0.14 -0.14 

เงนิบาท (฿/$) 36.12 36.05 -0.07 -0.19 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
แม้ว่าราคาจะทรงตวัในระดบัสูงแต่การปรับตวัขึน้อยู่ในระดบัจ ากัด 
หากราคายงัไม่สามารถเหนือระดบั 1,784-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ราคามีโอกาสอ่อนตวัลงช่วงสัน้ หากสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 
1,758 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แสดงให้เห็นว่าแรงซือ้เข้ามาพยุง ราคา
มีการดีดตัวขึน้อีกครัง้  แต่หากยืนเหนือแนวรับแรกไม่ได้ ราคามี
โอกาสอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับถดัไปโซน 1,741 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
หาจังหวะในการเปิดสถานะขาย เพ่ือการลงทุนระยะสัน้ โดย
พิจารณาบริเวณ 1,784-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และตัดขาดทุน
หากผ่าน 1,803ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมา และทยอยแบ่งปิดสถานะ
ท าก าไรหากราคาไม่หลุดโซนแนวรับ 1,758-1,741 ดอลลาร์ต่อ
ออนซแ์ตห่ากราคาหลดุแนวรับดงักล่าวให้ชะลอการซือ้คืนออกไป 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้ 5.86 ดอลลาร์ตอ่ออนซ ์รับแรงหนนุหลกัจากดชันีดอลลาร์ท่ีอ่อนคา่แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 4 สปัดาห์ หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐตา่งออกมา
แย่เกินคาด ซึง่ยิ่งไปตอกย า้การคาดการณ์เฟดจะชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.เป็นต้นไป ประกอบกับแรงหนนุเพิ่มจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีท่ีร่วงลง
ตอ่แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 4 เดือนท่ี 2.532% ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway up ในกรอบ 1,769.90-1,780.22 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยได้แรงหนนุจากสกลุเงินดอลลาร์ท่ี
อ่อนคา่ลงมาตอ่เน่ือง เน่ืองจากนกัลงทนุเกิดความกงัวลเก่ียวกับสถานการณ์ตงึเครียดระหว่างสหรัฐกับจีน หลงัมีรายงานจากสื่อไต้หวนัว่านางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
อาจเดินทางเยือนไต้หวันในวันนี ้ก่อนท่ีจะเข้าพบกับประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวันในวันพรุ่งนี ้(วันพุธท่ี 3 ส.ค.) ซึ่งอาจส่งผลให้จีนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้
สถานการณ์ดงักลา่วยงัท าให้สนิทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นร่วงลงมา ทัง้ตลาดหุ้นเอเชียที่ตา่งพากนัเคลื่อนไหวในแดนลบ และดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 100 จดุในช่วงเช้าวนันี ้รวมไป
ถึงสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) ก็ได้ปรับตวัลดลงมาด้วยเช่นกัน โดย ณ เวลาไทย 12.10 น. ราคา Bitcoin (BTC) ได้ปรับตวัลดลงมา 148 ดอลลาร์ หรือ -0.64% ส่วน Ether (ETH) 
ราคาได้ร่วงลงแรงถึง 39.81 ดอลลาร์ หรือ -2.45% ทัง้นีส้ าหรับในคืนนีแ้นะน าให้นกัลงทนุตดิตามการเปิดเผย ตวัเลขจ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) ของสหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ดอลล์อ่อนเทยีบเยน หวั่นเพโลซีเยือนไต้หวันจุดชนวนขัดแย้งจีน-สหรัฐ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเทียบเยน โดยนกัลงทนุได้ขายเงินดอลลาร์
เพื่อซือ้เงินเยนซึง่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัในตลาดโตเกียว ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ตงึเครียดระหว่างสหรัฐกบัจีน หลงัมีรายงานวา่นางแนน
ซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาจเดินทางเยือนไต้หวนัในวนันี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 
130.67-130.70 เยน เทียบกับ 131.55-131.65 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 132.55-132.56 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 
1.0273-1.0276 ดอลลาร์ และ 134.24-134.31 เยน เทียบกับ 1.0255-1.0265 ดอลลาร์ และ 134.95-135.05 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0229-1.0231 และ 
135.59-135.63 เยนท่ีตลาดโตเกียวเย็นเมื่อวานนี ้

 (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วง 140 จุดเช้านี ้วิตกจีนตอบโต้หาก "เพโลซี" เยือนไต้หวัน ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกวา่ 100 จดุในช่วงเช้าวนันี ้เน่ืองจากนกั
ลงทุนวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ตึงเครียดระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทัง้ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลก หลงัมี รายงานว่าดชันี
ภาคการผลิตในหลายประเทศลดลง ณ เวลา 09.45 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 140 จุด หรือ -0.43% แตะท่ี 32,627 จุด นายจ้าว ลี่เจียน 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์เตือนว่า การเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะน ามาซึ่ง
ผลกระทบท่ีรุนแรง 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วง วิตกรายงานเพโลซีเล็งเยือนไต้หวัน ตลาดหุ้ นเอเชียเปิดร่วงเช้านี ้โดยถูกกดดนัจากรายงานข่าวท่ีว่า นางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเดินทางเยือนไต้หวนั ขณะเดียวกนั นกัลงทนุยงัจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ค. ของสหรัฐ
ในวนัศกุร์นี ้ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 27,812.48 จุด ลดลง 180.87 จุด หรือ -0.65%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 19,943.16 จุด 
ลดลง 222.68 จุด หรือ -1.1% และดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,231.26 จุด ลดลง 28.7 จุด หรือ -0.88% บรรยากาศการซือ้ขายได้รับแรง
กดดนัหลงัสื่อไต้หวนัรายงานวา่ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ อาจเดินทางถึงไต้หวนัในวนันี ้(2 ส.ค.) และเข้าพบกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเห
วินของไต้หวนัในวนัพรุ่งนี ้

 (+) รัฐแคลฟิอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังโรคฝีดาษลงิแพร่ระบาดรุนแรง รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉกุเฉินในช่วงเช้าวนันีต้ามเวลาไทย หลงัจาก
โรคฝีดาษลิงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งสง่ผลให้แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐท่ี 3 ของสหรัฐท่ีประกาศภาวะฉกุเฉินภายในเวลาเพียงไมก่ี่วนั เพื่อควบคมุการแพร่ระบาด
ของโรคฝีดาษลิง นายเกวิน นิวซมั ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าววา่ การประกาศภาวะฉกุเฉินจะช่วยสนบัสนนุความพยายามด้านการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษ
ลิงในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยขณะนีค้วามต้องการวคัซีนมีจ านวนมากกวา่ปริมาณวคัซีนท่ีสามารถฉีดให้กบัประชาชนได้ เน่ืองจากจ านวนผู้ ติดเชื อ้เพิ่มขึน้อย่างมาก 
ขณะท่ีคลินิกรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และคลินิกรักษาโรคประเภทอื่น ๆ ต่างก็เผชิญกบัความยากล าบากในการรับมือกบัประชาชนท่ีแห่กนัมาท่ีคลินิก
เพื่อขอรับวคัซีน ทัง้นี ้รัฐแคลิฟอร์เนียก าลงัระดมบคุลากรจากส านกังานด้านการแพทย์ฉกุเฉิน เพื่อให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษลิงให้กบัประชาชน 

 (+) เงินเฟ้อเกาหลีใต้สูงสุดในรอบเกือบ 24 ปีในก.ค.หลังราคาพลังงาน-อาหารพุ่ง ส านกังานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยในวนันี ้(2 ส.ค.) ว่า ราคาผู้บริโภค
ของเกาหลีใต้ปรับตวัขึน้เร็วท่ีสดุในรอบเกือบ 24 ปีในเดือนก.ค. โดยได้รับผลกระทบจากราคาพลงังานและอาหารท่ีอยู่ในระดบัสงู ท าให้มีการคาดการณ์กนัมาก
ขึน้วา่ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) จะเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายตอ่ไปเพื่อสกดัเงินเฟ้อ รายงานระบวุ่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึน้ 6.3% ใน
เดือนก.ค. เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า หลงัปรับขึน้ 6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้รายปีมากท่ีสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2541 ทัง้นี ้ดชันี CPI 
เคลื่อนไหวในกรอบ 6% ติดตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 2 ในเดือนก.ค. และอยู่เหนือระดบั 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายเงินเฟ้อระยะกลางของ BOK ติดตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 16 ใน
เดือนก.ค. 

 (-) ธ.กลางจีนให้ค ามั่นสร้างเสถียรภาพในการจัดหาเงินทุนให้ภาคอสังหาฯ  ธนาคารกลางจีน (PBOC) ให้ค ามัน่ท่ีจะรักษาเสถียรภาพการขยายตวัของ
การปล่อยเงินกู้ โดยรวม และสนับสนุนการจดัหาเงินทุนส าหรับภาคอสงัหาริมทรัพย์เพื่อช่วยให้ เศรษฐกิจฟื้นตวั หลงัจากการประชุมเก่ียวกับภารกิจส าคัญ
ส าหรับช่วงคร่ึงปีหลงั แถลงการณ์ของธนาคารกลางจีนระบวุ่า ธนาคารกลางจะรักษาเสถียรภาพของการจดัหาเงินทุนส าหรับภาคอสงัหาริมทรัพย์ผ่ านช่องทาง
ตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงพนัธบตัรและเงินกู้  ขณะเดียวกนัก็เร่งความพยายามในการส ารวจรูปแบบการพฒันาใหมส่ าหรับอตุสาหกรรมดงักลา่ว นอกจากนี ้ธนาคารกลาง
จีนจะรักษาสภาพคล่องในระบบให้เพียงพอ โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย และยังให้ค ามั่นว่าจะแก้ไขความเสี่ยงในประเด็นท่ีส าคัญ ๆ อย่าง
รอบคอบ รวมถึงการขจดัความเสี่ยงให้กบัผู้ปล่อยกู้ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยแถลงการณ์ของธนาคารกลางจีนมีขึน้ หลงัจากมีสญัญาณบ่งชีเ้พิ่มขึน้ถึง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีออ่นแอ  

 

 

 

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. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

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

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรกฎาคม 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   49.3** 49.2 

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

 15.30น. องัก ษ 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)   10.99M 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. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   47.0 47.0 

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

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

 21.30น. สหรัฐ  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. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   250K 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 ข้อมลูวนัที ่29 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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