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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
05-08-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.20 1,792.00 1.80 0.10 

Spot Silver ($) 20.14 20.30 0.16 0.79 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,470 30,360 -110 -0.36 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,480 30,350 -130 -0.43 

Gold Online Futures (GOU22) 1,788.70 1,800.70 12.00 0.67 

Silver Futures (SVFU22)  20.35 20.34 -0.01 -0.05 

ดชันดีอลลาร ์ 105.76 105.88 0.12 0.12 

เงนิบาท (฿/$) 35.83 35.62 -0.21 -0.59 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลงัจากราคาปรับตัวขึน้มาแล้วในระดบัหนึ่ง หากวนันี ้ทดสอบแนว
ต้านท่ี 1,800-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,803 ระดบัต ่าสุดของเดือน
มิ.ย.) แล้วราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ ราคามี
โอกาสเกิดแรงขายท าก าไรและปรับตัวลงทดสอบแนวรับโซน 1,780-
1,777 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ราคาจะฟื้นตวัขึน้อีกครัง้ แต่หาก
หลดุแนวรับแรก ราคามีโอกาสอ่อนตวัลงต่อ ทดสอบแนวรับส าคญัโซน
โซน 1,762 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
หากราคาไมส่ามารถผา่นแนวต้านโซน 1,800-1,803 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์
ไปได้ แนะน าเสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ (ตัง้จุดตัด
ขาดทุนหากผ่าน 1,820 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ) เพื่อรอเข้าซือ้คืนหรือเปิด
สถานะซือ้ใหม่ในบริเวณ 1,777-1,762 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคา
ทองค ายืนเหนือแนวรับได้ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดทะยานขึน้ 25.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากทัง้ความตงึเครียดระหว่างจีนกับไต้หวนั และการแข็งค่าของปอนด์ ขานรับการท่ีธนาคารกลาง
องักฤษ (BoE) มีมติปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.50% สู่ระดบั 1.75% ซึง่เป็นการปรับขึน้ครัง้ใหญ่ท่ีสดุในรอบ 27 ปี ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนคา่จนมาเป็นปัจจยับวกทองค า ส่วนในวนันี ้
ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ออกข้างในกรอบ 1,788.42-1,794.76 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยยงัมีแรงหนนุมาจากความตงึเครียดระหว่างประเทศ หลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐ มีก าหนดพบปะกบัเจ้าหน้าท่ีญ่ีปุ่ นท่ีกรุงโตเกียวในวนันีห้ลงัเสร็จสิน้การเดินทางเยือนไต้หวนั ทางด้านจีนจงึได้มีการตอบโต้ด้วยการการซ้อมรบและยิงขีปนาวธุจ านวน 5 
ลกูตกลงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของญ่ีปุ่ น ขณะท่ีเรือบรรทกุเคร่ืองบิน USS Ronald Reagan และกองเรือคุ้มกนัจะยงัคงประจ าการอยู่ในทะเลจีนใต้นานกว่าท่ีวางแผนไว้ในตอนแรก 
โดยนายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมัน่คงแหง่ชาติสหรัฐ กลา่วว่าเป้าหมายดงักลา่วเพ่ือเป็นการเฝ้าตดิตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัสลบักลบัเข้ามา หลงัดอลลาร์มีการ
แข็งคา่ technical rebound ขึน้มาเม่ือเทียบเยนอยู่บริเวณกรอบลา่ง 133 เยน ประกอบกับวานนีร้าคาน า้มนัดบิได้ปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ. ทัง้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ท่ีดิ่งหลดุจากระดบั 
90 ดอลลาร์/บาร์เรล และสญัญาน า้มนัดบิ BRENT ดิง่ลงถึง 2.8% ส าหรับวนันีใ้ห้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง, การจ้างงานนอกภาคเกษตร และอตัราการว่างงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "เพโลซี" เยือนญ่ีปุ่นหลังจบทริปไต้หวัน จีนฉุนยิงขีปนาวุธใส่เขตศก.ญ่ีปุ่น นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีก าหนดพบปะ
กบัเจ้าหน้าท่ีญ่ีปุ่ นท่ีกรุงโตเกียวในวนันี ้(5 ส.ค.) หลงัเสร็จสิน้การเดินทางเยือนไต้หวนั โดยทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อการเดินทางเยือนดงักล่าว 
และตอบโต้ด้วยการซ้อมรบ รวมถงึการยิงขีปนาวธุจ านวน 5 ลกูตกลงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของญ่ีปุ่ น ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ทริปเยือน
ไต้หวนัโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าของนางเพโลซีในช่วงเย็นวนัท่ี 2 ส.ค. ถึงช่วงเช้าวนัท่ี 3 ส.ค. เป็นการเดนิทางเยือนเกาะไต้หวนัของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของ
สหรัฐเป็นครัง้แรกในรอบ 25 ปี ทัง้นี ้ญ่ีปุ่ นซึง่เป็นหนึ่งในพันธมิตรท่ีใกล้ชิดท่ีสุดของสหรัฐ รู้สึกกังวลเพิ่มมากขึ น้เร่ือย ๆ จากอิทธิพลของจีนท่ีแผ่ขยาย
ออกไปภายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และความเป็นไปได้ท่ีจีนจะใช้ก าลงัทหารต่อไต้หวนั นอกจากนี ้ขีปนาวุธ 5 ลูกจากจีนท่ียิงเข้ามาในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ (EEZ) ของญ่ีปุ่ น ส่งผลให้ญ่ีปุ่ นออกมาประท้วงอย่างรุนแรงผ่านช่องทางเศรษฐกิจ 

 (+) สายการบินในเอเชียถูกกระทบจากจีนซ้อมรบขู่ไต้หวัน ป่วนเท่ียวบินในภูมิภาค สายการบินหลายแห่งในเอเชีย ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
ประกาศยกเลิกเท่ียวบนิไปยงักรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั และปรับเปล่ียนเส้นทางการบนิเพ่ือหลีกเล่ียงการบนิผ่านฟ้าท่ีถกูปิด เน่ืองจากจีนปฏิบตักิาร
ซ้อมรบทางทหารเพ่ือตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ แม้วา่สายการ
บนิท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าวจะมีจ านวนไม่มากนกั แต่การซ้อมรบของจีนได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างภูมิภ าคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 (+) สหรัฐประจ าการกองเรือบรรทุกเคร่ืองบินในทะเลจีนใต้ อ้างเพื่อติดตามสถานการณ์ไต้หวัน  นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคง
แห่งชาติสหรัฐกล่าวท่ีท าเนียบขาวว่า เรือบรรทกุเคร่ืองบินยูเอสเอส โรนัลด์ เรแกน (USS Ronald Reagan) และกองเรือคุ้มกนัจะยังคงประจ าการอยู่ใน
ทะเลจีนใต้นานกว่าท่ีวางแผนไว้ในตอนแรก หลังประจ าการอยู่ในทะเลจีนใต้มาตัง้แต่ช่วงกลางเดือนก.ค. เป้าหมายดงักล่าวเป็นไปเพ่ือ "เฝ้ าติดตาม
สถานการณ์" ขณะเดียวกนั ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐจะเล่ือนก าหนดการทดสอบยิงขีปนาวธุข้ามทวีป (ICBM) ออกไปก่อนอย่างไรก็ดี นายเคอร์
บีกล่าวว่า สหรัฐคาดว่าจีนจะไม่ลดระดบัความก้าวร้าวลงในเร็ว ๆ นี ้โดยคาดว่าจะมีการซ้อมรบเพิ่มขึน้ แสดงวาทกรรมกระหายสงครามมากขึ ้น และ
น่าจะรุกรานพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ของจีนมากขึน้ 

 (+) สหรัฐประกาศฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข แนะปชช.ฉีดวัคซีน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ความเคล่ือนไหวดงักล่าวเกิดขึน้
หลงัจากท่ีองค์การอนามยัโลก (WHO) ประกาศเม่ือเดือนก.ค.ท่ีผ่านมา ให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยกระดบั
การเตือนภยัสู่ระดบัสูงสดุ หลงัพบแพร่ระบาดในกวา่ 70 ประเทศทัว่โลก "เราได้เตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไวรัสนีใ้นขัน้ต่อไป และแนะน าอย่างยิ่ง
ให้ชาวอเมริกนัทกุคนฉีดวคัซีนป้องกนัฝีดาษลิงและร่วมกนัรับผิดชอบเพ่ือรับมือกบัไวรัส" นายซาเวียร์ เบเซอร์รา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุและบริการ
มนษุย์ของสหรัฐ (HHS) ให้สมัภาษณ์กบัผู้ ส่ือข่าว 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากแรงซือ้ทางเทคนิค สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้แตะกรอบล่าง 133 เยน โดยส่วนใหญ่ได้รับปัจจยัหนนุจากแรง
ซือ้ทางเทคนิค ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี  133.24-133.27 เยน เทียบกับ 132.88-132.98 เยนท่ี
ตลาดนิวยอร์ก และ 134.15-134.16 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ส่วนด้านยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.0232-1.0235 ดอลลาร์ และ 
136.33-136.40 เยน เทียบกับ 1.0242-1.0252 ดอลลาร์ และ 136.20-136.30 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0178-1.0180 และ 136.54-136.58 เยนท่ี
ตลาดโตเกียวในช่วงเย็นเม่ือวานนี ้

 (-) น า้มัน WTI ปิดร่วง $2.12 วิตกศก.ถดถอยฉุดดีมานด์ชะลอตัว สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวนัพฤหสับดี (4 
ส.ค.) โดยราคาน า้มนัดิ่งหลุดจากระดบั 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.พ. เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกจะ
ส่งผลให้ความต้องการใช้น า้มันชะลอตวัลงด้วย ทัง้นี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.12 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดท่ี 88.54 ดอลลาร์/
บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสุดนับตัง้แต่วนัท่ี 2 ก.พ. ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 2.66 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดท่ี 
94.12 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 18 ก.พ. โดยบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดน า้มนัได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจทัง้ในสหรัฐและยโุรป รวมทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่ีจีนใช้มาตรการเข้มงวดเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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. 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 าคัญ 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. 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   260K** 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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