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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
04-08-2022 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,764.30 1,771.33 7.03 0.40 

Spot Silver ($) 20.03 20.01 -0.02 -0.10 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,440 30,460 20 0.07 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,450 30,490 40 0.13 

Gold Online Futures (GOU22) 1,775.10 1,780.80 5.70 0.32 

Silver Futures (SVFU22)  20.00 20.10 0.10 0.50 

ดชันดีอลลาร ์ 106.38 106.38 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 36.24 36.17 -0.07 -0.19 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
วานนีร้าคาอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับท่ี 1,754 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
และสามารถทรงตวัเหนือแนวรับระดับดงักล่าวได้ท าให้เกิดแรงซือ้
ดันขึน้  โดยราคามีโอกาสปรับตัวขึน้ทดสอบแนวต้านโซน 1,788 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัสูงสุดของเดือนส.ค.) อย่างไรก็ตาม หาก
ราคาผ่านได้ประเมินแนวต้านถัดไปโซน 1,800-1,803 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ ์
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,759-1,754 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ลดพอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลุด 1,754 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เม่ือ
ราคาดีดตวัขึน้ให้พิจารณาโซน 1,788-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็น
จดุปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไร 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 5.00 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แม้ในทองค าจจจะร่วงลงโดยได้รับแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมาดีเกินคาด ตวัเลข
ดงักลา่วกระตุ้นการคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะยงัคงเดนิหน้าขึน้ดอกเบีย้ตอ่ไป แต่สดุท้ายทองค าก็ดีดตวัขึน้มาปิดในแดนบวกได้จากดอลลาร์ และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปีท่ีลดช่วง
บวกลง  หลงันางแมรี เดลี ประธานเฟดซานฟรานซสิโก กล่าวเม่ือวนัพธุว่าสมเหตสุมผลท่ีเฟดจะขึน้อตัราดอกเบีย้ 50 bps ในเดือนหน้าหากเศรษฐกิจมีพฒันาการตามท่ีคาดไว้ ส่วนในวนันี ้
ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway up ในกรอบ 1,762.40-1,771.98 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากภายหลงัท่ี นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้เดนิทางออกจากไต้หวนัเม่ือ
วานนี ้(3 ส.ค.) ได้กล่าวตอบโต้จีนว่า “จีนไม่สามารถยับยัง้บรรดาผู้น าทัว่โลกไม่ให้เดินทางไปเยือนไต้หวัน” ประกอบกับ ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐ เตรียมลงนามอนุมัติร่าง
กฎหมายชิปเซมิคอนดกัเตอร์ในวนัองัคารหน้า (9 ส.ค.) เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักับจีน อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยักดดนัทองค าอยู่จาก “โจ ไบเดน” ยงัคงควบคมุราคาน า้มนัให้
ลดลงส าหรับชาวอเมริกัน รวมไปถึงนายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนีแอโพลิสได้กล่าวเม่ือวานนี ้(3 ส.ค.) ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากท่ีเฟดจะปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ลงในปีหน้า ส าหรับวนันีจ้บัตาผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ (BoE) และการเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์ของสหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "เพโลซี" ชีจี้นไม่สามารถขวางผู้น าท่ัวโลกไม่ให้เดินทางเยือนไต้หวัน นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐกล่าวภายหลังจาก

เดินทางออกจากไต้หวนัเม่ือวานนี ้(3 ส.ค.) วา่ จีนไม่สามารถยบัยัง้บรรดาผู้น าทัว่โลกไม่ให้เดินทางไปเยือนไต้หวนั "แม้ว่าจีนพยายามกีดกันไม่ให้ไต้หวนั

ส่งผู้ น าเข้าร่วมการประชุมระดับโลก แต่พวกเขาไม่สามารถกีดกันบรรดาผู้ น าทั่วโลกไม่ให้เดินทางไปยังไต้หวัน เพ่ือแสดงความเคารพต่อระบ อบ

ประชาธิปไตยท่ีเบ่งบานในไต้หวนั, เพ่ือเน้นย า้ถึงความส าเร็จมากมายของไต้หวนั และเพ่ือเป็นการยืนยนัถึงความมุ่งมัน่ของเราท่ีจะร่วมมือกบัไต้หวนัใน

หลาย ๆ ด้าน" นางเพโลซีกล่าว ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ นางเพโลซีเดนิทางออกจากไต้หวนัเม่ือวานนีเ้วลา 17.00 น.ตามเวลาไทย และมีก าหนดการ

เดนิทางตอ่ไปยงัเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ น ตามแผนการเดนิทางเยือนภมูิภาคเอเชีย 

 (+) "ไบเดน" เตรียมลงนามกฎหมายชิปอังคารหน้า-เพิ่มความพยายามแข่งขันกับจีน ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ

เตรียมลงนามอนมุตัิร่างกฎหมายเพ่ือช่วยเหลืออตุสาหกรรมชิปเซมิคอนดกัเตอร์ของสหรัฐในวนัองัคารหน้า (9 ส.ค.) และจะเพิ่มความพยายามในการท า

ให้สหรัฐสามารถแข่งขันกับจีนได้มากขึน้ ปธน.ไบเดนกล่าวว่า "ร่างกฎหมายนีจ้ะช่วยส่งเสริมความพยายามในการผลิตชิปในสหรัฐได้เป็นอย่างมาก" 

ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ร่างกฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนชิปท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่ส่งผลกร ะทบต่อทุก

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ อาทิ รถยนต์ อาวุธ เคร่ืองซกัผ้า และวิดีโอเกม กฎหมายดงักล่าวจะจัดหางบประมาณอุดหนุนวงเงิน 5.2 หม่ืนล้าน

ดอลลาร์ส าหรับการวจิยัและการผลิตชิปของสหรัฐ รวมถงึลดหย่อนภาษีการลงทนุส าหรับโรงงานผลิตชิปซึง่คดิเป็นวงเงินราว 2.4 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

 (+) ยูเครนเผยรัสเซียจ่อถล่มบ้านเกิดผู้น าประเทศ หลังสงครามยืดเยือ้ ยูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียเร่ิมต้นจดัตัง้กองก าลงัจู่โจมทางทหาร เพ่ือมุ่งเป้า

ไปยงัเมืองครีวีรี (Kryvyi Rih) บ้านเกิดของประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี แห่งยเูครน ฟากยเูครนได้เมินเฉยตอ่การแสดงความเหน็ของนายแกร์ฮาร์ต 

ชเรอเดอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเม่ือวานนีว้่า รัสเซียต้องการแก้ปัญหาสงครามท่ียืดเยือ้มานาน 5 เดือนด้วยวิธีเจรจา โดยระบุว่า ยูเครนจะยอม

เจรจาก็ต่อเม่ือรัสเซียหยุดยิงและถอนก าลงัทหารของจากยูเครน ในขณะท่ีองค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ขยับเข้าใก ล้การขยาย

กลุ่มพนัธมิตรมากท่ีสดุในรอบหลายทศวรรษ เพ่ือรับมือกบัการรุกรานยูเครน ทัง้นี ้ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ วฒุสิภาสหรัฐและรัฐสภาอิตาลีได้อนมุตัิ

การเข้าร่วมกลุ่มนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนในวนัพุธ (3 ส.ค.) โดยตามกฎของนาโตซึ่งมีสมาชิกทัง้หมด 30 ประเทศต้องให้สัตยาบนัระบุไว้ว่า การ

โจมตีสมาชิกเพียงประเทศเดียวเทา่กบัเป็นการโจมตีนาโตทัง้หมด 

 (-) ปธ.เฟดมินนีแอโพลิสคาดมีโอกาสน้อยมากที่เฟดจะลดดอกเบีย้ในปีหน้า  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายนีล แคชแครี ประธานธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนีแอโพลิสได้กล่าวเม่ือวานนี ้(3 ส.ค.) วา่ มีความเป็นไปได้น้อยมากท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงในปีหน้า "ตลาดการเงิน

บางแห่งบ่งชีว้่า พวกเขาคาดหวงัให้เราลดอตัราดอกเบีย้ในปีหน้า" นายแคชแครีกล่าวในงานท่ีจดัขึน้ในการประชุมด้านการก ากบัดแูลทางการเ งินในกรุง

นิวยอร์ก "ผมไม่อยากจะพูดว่านัน่เป็นไปไม่ได้ แต่ดเูหมือนจะมีความเป็นไปได้น้อยมากในขณะนีถ้้าดจูากสิ่งท่ีผมรู้เก่ียวกบัพลวตัของภาวะเงินเฟ้อ สิ่งท่ี

น่าจะเกิดขึน้มากกวา่ก็คือเราจะเดนิหน้าขึน้ดอกเบีย้ แล้วคงไว้ท่ีอตัรานัน้จนกวา่เราจะมัน่ใจว่าเงินเฟ้อจะกลบัมาอยู่ท่ี 2%" 

 (-) "ไบเดน" ย า้คุมราคาน า้มันสหรัฐ หลังโอเปกพลัสเพิ่มก าลังการผลิต ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐยงัคงควบคุม

ราคาน า้มันให้ลดลงส าหรับชาวอเมริกัน หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส สั่งเพิ่มก าลังการผ ลิตเพียง

เล็กน้อยท่ีระดบั 100,000 บาร์เรล/วนั หลงัจากปธน.ไบเดนเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียเม่ือเดือนท่ีผ่านมา นางคารีน ฌอง-ปิแยร์ โฆษกของท าเนียบขาว

แถลงต่อส่ือมวลชนว่า "สิ่งท่ีเรามุ่งเน้นคือการคงราคาน า้มนัให้อยู่ในระดบัต ่า" ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มโอเปกพลสั ซึง่รวมถึงรัสเซีย มีมติเพิ่ม

ก าลงัการผลิตเพียง 100,000 บาร์เรล/วนั เร่ิมตัง้แตเ่ดือนก.ย. โดยนกัวเิคราะห์ระบุวา่ การปรับเพิ่มการผลิตในอตัราดงักล่าวเท่ากบัปริมาณความต้องการ

ใช้น า้มนัของโลกเพียง 86 วนิาที 

 

 

 

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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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. 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   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 

 
 

 

 

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

