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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
03-08-2022 12:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.30 1,767.76 8.46 0.48 

Spot Silver ($) 20.01 20.00 -0.01 -0.05 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,450 30,420 -30 -0.10 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,450 30,410 -40 -0.13 

Gold Online Futures (GOU22) 1,784.50 1,777.00 -7.50 -0.42 

Silver Futures (SVFU22)  20.40 20.11 -0.29 -1.42 

ดชันดีอลลาร ์ 106.34 106.14 -0.21 -0.19 

เงนิบาท (฿/$) 36.19 36.17 -0.02 -0.06 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรงวานนี ้มีแรงซือ้ดนัให้ราคาฟืน้ตวัขึน้ได้บ้าง  
ทัง้นี ้ ในระยะสัน้หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,754-1,747 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท าให้มีแนวโน้มดันขึน้สู่บ ริเวณ 1,772-1,788 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึน้ไป ต้องระวงัแรง
ขายท าก าไรท่ีจะออกมา หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน
ดงักลา่วได้ 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
หากราคาไมห่ลดุ 1,754-1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สามารถเปิดสถานะ
ซือ้ เพื่อหวงัท าก าไรจากการดีดตวัระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม อาจดแูรงซือ้
แรงขายในช่วงนีเ้พื่อประกอบการตดัสินใจ แต่หากราคาดีดกลบัแต่ไม่
สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 1,772-1,788 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้
แบง่ขายท าก าไร 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลง  11.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการแข็งคา่ของดชันีดอลลาร์ ขานรับถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าเฟด ทัง้นางแมรี เดลี ประธานเฟด
ซานฟรานซิสโกที่คาดว่าเฟดจะขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไปก่อน ส่วนนางลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์ ตัง้ข้อสงัเกตว่าอตัราเงินเฟ้อยงัไม่ถึงจดุสงูสดุและจ าเป็นต้องเห็นหลกัฐานท่ี
ชดัเจนเป็นเวลาหลายเดือน ก่อนท่ีผู้ก าหนดนโยบายจะผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ ขณะท่ีนายเจมส์ บลุลาร์ด ประธานเฟดเซน็ต์หลยุส์ กลา่วว่า หากอตัราเงินเฟ้อไม่ปรับตวัลงตามท่ีคาดไว้ 
อตัราดอกเบีย้จะต้องยงัคง "สงูขึน้ไปอีกนาน" สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ออกข้างในกรอบ 1,754.70-1,769.86 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยช่วงเปิดตลาดราคาทองค ายงัคง
ร่วงลงมาก่อน รับแรงกดดนัจากถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าเฟดหลายท่าน ว่าอาจยงัต้องขึน้ดอกเบีย้อยู่ อย่างไรก็ตามหลงัจากนัน้ทองค าก็สามารถดีดตวักลบัขึน้มาในแดนบวก
ได้ จากแรงหนนุในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภยัหลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้กลา่วสนุทรพจน์ตอ่รัฐสภาไต้หวนัในวนันี ้ซึง่สถานการณ์ดงักลา่วสร้างความไม่พอใจกับ
จีนเป็นอย่างยิ่ง พร้อมเตือนองักฤษอย่าคดิท่ีจะสง่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดนิทางเยือนไต้หวนัตามรอยสหรัฐ หลงันางลซิ ทรัสส์ และนายริชิ ซูแนค ตวัเตง็ผู้สมคัรชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
องักฤษ แสดงทา่ทีท่ีแข็งกร้าวตอ่จีนในระหว่างศกึการแย่งชิงเก้าอีผู้้น า ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ ดชันี PMI ภาคบริการและยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

 

 

http://www.ylgfutures.co.th/


  

 

   
www.ylgfutures.co.th 

02-687 

 

 (+) "เพโลซี" แถลงต่อรัฐสภาไต้หวัน ย า้สหรัฐพร้อมหนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐ กล่าว
สุนทรพจน์ต่อรัฐสภาไต้หวนัในวันนี ้(3 ส.ค.) และมีก าหนดเข้าพบกับนางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีของไต้หวัน รวมถึงกลุ่มนักเคล่ือนไหวด้านสิทธิ
มนษุยชนในการเดนิทางเยือนครัง้นี ้ซึง่สร้างความไม่พอใจกบัจีนเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นี ้นางเพโลซีได้กล่าวขอบคณุปธน.ไช่ส าหรับบทบาทความเป็นผู้น าและ
ขอให้ทัง้สองฝ่ายประสานความร่วมมือด้านรัฐสภาเพิ่มมากขึน้ "เราขอแสดงความช่ืนชมไต้หวนัท่ียืนหยดัในความเป็นสงัคมที่มีเสรีภาพมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของโลก" นางเพโลซีกล่าวตอ่รัฐสภาไต้หวนั 

 (+) TSMC เตือนสงครามไต้หวัน-จีนจะท าให้ทุกฝ่ายพ่ายแพ้ / "เพโลซี" เตรียมเข้าพบ  นายมาร์ก หลิว ประธานบริษัทไต้หวนั เซมิคอนดกัเตอร์ 
แมนแูฟกเจอริง คอมพานี (TSMC) ให้สมัภาษณ์กบัส านกัข่าวซีเอ็นเอ็นวา่ หากจีนรุกรานไต้หวนั โรงงานผลิตชิปของ TSMC ซึง่เป็นโรงงานท่ีทนัสมยัท่ีสุด
ของโลกจะไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ เน่ืองจาก TSMC ต้องพึ่งพาห่วงโซ่อปุทานโลก และยงักล่าวด้วยว่าสงครามไม่ได้ก่อให้เกิดผู้ชนะ แต่จะท าให้ทกุฝ่าย
กลายเป็นผู้แพ้ ในขณะเดียวกนัด้านนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เตรียมจะพบปะกบันายมาร์ก หลิว ประธานบริษัทไต้หวนั เซมิคอน
ดกัเตอร์ แมนูแฟกเจอริง คอมพานี (TSMC) ระหว่างการเยือนไต้หวนัในวนันี ้โดยจะหารือเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์ ท่ีให้รัฐบาล
กลางสหรัฐจดัหางบประมาณอดุหนนุวงเงิน 5.2 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพ่ือส่งเสริมโรงงานผลิตชิปภายในประเทศ 

 (+) เกาหลีเหนือประณามสหรัฐแทรกแซงจีน เหตุเพโลซีเยือนไต้หวัน ส านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยวา่ กระทรวง
การต่างประเทศของเกาหลีเหนือได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐท่ีพยายามแทรกแซงกิจการภายในของจีน หลังจากท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนั โฆษกกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าววา่ พวกเราขอประณามอย่างรุนแรงต่อการแทรกแซงไต้หวนัจากขัว้
อ านาจประเทศอ่ืน และขอสนบัสนนุจีนซึง่เป็นพนัธมิตรท่ีส าคญัอย่างเตม็ท่ี เจ้าหน้าท่ีเกาหลีเหนือรายหนึ่งซึง่ไม่เปิดเผยช่ือกล่าวว่า "การใช้มาตรการตอบ
โต้การเคล่ือนไหวของขัว้อ านาจจากภายนอกท่ีเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในอย่างเปิดเผย และท าลายบูรณภาพเหนือดินแดนของตนถือเป็นสิทธิอัน
สมควรของรัฐอธิปไตยท่ีพงึกระท า" 

 (+) ทูตจีนเตือนนักการเมืองแดนผู้ดีอย่าคิดเยือนไต้หวันตามรอยสหรัฐ นายเจิง้ เจ๋อกวง เอกอัครราชทูตจีนประจ าอังกฤษ เตือนถึงผลกระทบ
ร้ายแรงที่จะตามมา หากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขององักฤษเดินทางเยือนไต้หวนั นายเจิง้แถลงท่ีกรุงลอนดอนว่า การ เยือนไต้หวนัของนางเพโลซีนัน้
เข้าข่ายเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีน และอาจน าไปสู่ผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกบัองักฤษ "เราขอให้องักฤษปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมระหว่างอังกฤษและจีน และอย่าได้ประเมินประเด็นอันละเอียดอ่อนท่ีเก่ียวข้องกับไต้หวนัต ่าเกิ นไป รวมทัง้อย่าได้เดินตามรอยสหรัฐ" 
นอกจากนี ้ยงัมีรายงานจากส่ือหลายแห่งถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนและองักฤษท่ีเร่ิมสัน่คลอน โดยนางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีตา่งประเทศองักฤษและนายริ
ชิ ซูแนค อดีตรัฐมนตรีคลงั ตวัเต็งผู้สมคัรชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีองักฤษ แสดงทา่ทีท่ีแข็งกร้าวตอ่จีนในระหวา่งการขบัเคี่ยวเพ่ือชิงเก้าอีผู้้น าองักฤษคน
ตอ่ไป 

 (-) ภาคบริการจีนเดือนก.ค.แข็งแกร่งสุดในรอบ 15 เดือน หลังคลายมาตรการคุมโควิด ผลส ารวจซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซินระบุว่า ดชันี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค.ของจีนขยายตวัรวดเร็วท่ีสุดในรอบ 15 เดือน หลังจากรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่ช่วยให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่มากขึน้ ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.พุ่งขึน้แตะระดบั 55.5 จากระดบั 54.5 ในเดือนมิ.ย. 
โดยดชันี PMI เดือนก.ค.ท าสถิติขยายตวัในอตัราท่ีรวดเร็วท่ีสุดนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. 2564 ทางด้านส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานก่อนหน้านี ้
วา่ ดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.อยู่ท่ีระดบั 53.8 ในเดือนก.ค. ซึง่แม้วา่ลดลงจากระดบั 54.7 ในเดือนมิ.ย. แต่ดชันีท่ีอยู่เหนือ 50 บง่ชีว้า่ภาคบริการของ
จีนยงัคงมีการขยายตวั  

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกจากแรงช้อนซือ้ จับตาเพโลซีเยือนไต้หวัน ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวกเน่ืองจากนกัลงทนุเข้าช้อนซือ้หุ้น หลงัตลาดร่วง
ลงเม่ือวานนี ้ขณะจบัตาสถานการณ์ตงึเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ หลงัจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนั ซึง่
สร้างความไม่พอใจให้กบัจีน โดยดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 27,673.00 จุด เพิ่มขึน้ 78.27 จดุ หรือ +0.28%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง
เปิดวันนีท่ี้ 19,865.69 จุด เพิ่มขึน้ 176.48 จุด หรือ +0.90% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้ นจีนเปิดวันนีท่ี้ 3,188.89 จุด เพิ่มขึน้ 2.62 จุด หรือ 
+0.08% 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.2** 52.3 

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

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

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

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

 18.30น. องักฤษ 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 ข้อมลูวนัที ่29 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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