
  

03 สิงหาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัมีการดีดตวัขึน้มาจากช่วงเช้าและเคล่ือนไหวอยู่ภายในกรอบ 1,754.70-1,770.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยวานนีร้าคาทองค าปิด
ลดลง 11.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของดชันีดอลลาร์ขานรับถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าท่ีเฟดหลายราย ท่ีคาดวา่เฟดจะขึน้
ดอกเบีย้ต่อไปก่อนหากเงินเฟ้อไม่ปรับตวัลงสู่เป้าหมาย ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากนายฮิโรคาสุ มตัสึโนะ โฆษกรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ทางการญ่ีปุ่ นมีความ
กงัวลเก่ียวกบัการท่ีจีนด าเนินการซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวนั เพ่ือแสดงแสนยานภุาพตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐ หลงัจีนประกาศเตือนให้สายการบินหลีกเล่ียงการใช้เส้นทางบินรอบเกาะไต้หวนั อย่างไรก็ตาม นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์
หลุยส์ เช่ือเศรษฐกิจสหรัฐจะหลีกเล่ียงภาวะถดถอยได้ แม้เฟดจ าเป็นต้องขึน้ดอกเบีย้ต่อ ประกอบกับดชันี PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้สุดท้ายยูโรโซน 
เดือนก.ค.หดตวัต ่าสุดในรอบ 17 เดือน ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีต้ิดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 
ภาคบริการขัน้สุดท้าย เดือนก.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดชันีภาคบริการ เดือนก.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM), ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน
เดือนมิ.ย. และสต็อกน า้มันรายสัปดาห์จากส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ทัง้นีเ้น้นการซือ้เก็งก าไรระยะสัน้ เข้าซือ้ในบริเวณ 1,754-1,747 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,747 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) พิจารณาขายเพ่ือหวงัท าก าไรช่วงสัน้หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,771-1,788 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
03-08-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.30 1,765.08 5.78 0.33 

Spot Silver ($) 20.01 19.93 -0.08 -0.40 

เงนิบาท (฿/$) 36.19 36.28 0.09 0.25 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,350 30,300 -50 -0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.62 99.62 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 106.34 106.18 -0.17 -0.16 

เงนิยโูร (€/$) 1.0165 1.0189 0.00 0.24 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,747    1,729   1,711 

        1,771    1,788   1,803 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,754-1,747 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,771-1,788 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,747 

 

 

 

 



 

 

 (+) ปธน.ไต้หวันแถลงขอบคุณ "เพโลซี" ยันจะไม่อ่อนข้อให้การคุกคามใด ๆ  ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้น าไต้หวนักล่าวขอบคณุนางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐท่ีเดินทางเยือนไต้หวนั และสนบัสนนุไต้หวนัอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาท่ีส าคญัเช่นนี ้และกล่าว่าไต้หวนัจะไม่ยอมอ่อนข้อ
ให้กบัภยัคกุคามทางทหารท่ีรุนแรงขึน้ ปธน.ไช่ยงักล่าวด้วยว่า นางเพโลซีเป็นหนึ่งในเพ่ือนคนส าคญัท่ีสุดของไต้หวนั และขอบคณุในการสนั บสนนุอย่างไม่
เปล่ียนแปลงบนเวทีโลก ไต้หวนัเป็นพนัธมิตรท่ีไว้วางใจได้ของสหรัฐ และจะยงัคงท างานร่วมกบัสหรัฐต่อไปเพ่ือกระชบัความร่วมมือในด้านความมัน่คง การ
พฒันาเศรษฐกิจ และหว่งโซอ่ปุทาน 

 (+) ญ่ีปุ่นหวั่นจีนซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันกระทบเขตเศรษฐกิจของประเทศ นายฮิโรคาส ุมตัสโึนะ โฆษกรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่ ทางการญ่ีปุ่ นมีความ
กงัวลเก่ียวกบัการท่ีจีนด าเนินการซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวนั หลงัจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดนิทางเยือนไต้หวันเม่ือวานนี ้
นายฮิโรคากล่าวว่า ญ่ีปุ่ นมีความหวัน่วิตกต่อแผนการซ้อมรบบริเวณใกล้กับใต้หวันของจีนในวันพรุ่งนี ้(4 ส.ค.) เน่ืองจากพืน้ท่ีดังกล่าวทับซ้อนกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้จีนมองว่าไต้หวนัเป็นจงัหวดัหนึ่งที่ทรยศต่อจีนและรอการรวมชาติด้วยการใช้ก าลงัหากจ าเป็น ทางด้านคณะรัฐมนตรีไต้หวนั
เปิดเผยวนันี ้ไต้หวนัได้เพิ่มระดบัการเฝ้าระวงั พร้อมทัง้วางแผนด้านการรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัรอบพืน้ท่ีของเกาะไต้หวนั หลงัจากท่ีจีนประกาศ
ซ้อมรบตอ่เน่ืองเพ่ือตอบโต้การเดนิทางไปเยือนไต้หวนัของนางเพโลซี 

 (+) จีนส่ังห้ามน าเข้าผลไม้ตระกูลส้มและผลิตภัณฑ์ปลาจากไต้หวัน ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) เปิดเผยวา่ จีนจะระงบัการน าเข้าผลไม้ตระกูลส้มและ
ผลิตภณัฑ์ปลา 2 ชนิดจากไต้หวนัตัง้แต่วนันี ้(3 ส.ค.) เป็นต้นไป โดยอ้างว่าเป็นการกระท าเพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 ทัง้นี ้GAC 
ระบุในแถลงการณ์ทางออนไลน์ว่า จีนจะระงบัการน าเข้าผลไม้ตระกูลส้ม อาทิ เกรปฟรุต มะนาว และส้ม รวมถึงปลาดาบเงินใหญ่และปลาสีกุนแช่แข็งตาม
กฎระเบียบของทางการจีน หลงัเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจีนตรวจพบเพลีย้แป้ง (Planococcus minor) และสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผลไม้ตระกูลส้ม และ
พบเชือ้โควดิ-19 บนบรรจภุณัฑ์ปลา โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป  

 (+) เยอรมนีส่งออกเดือนมิ.ย.พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับดีมานด์ต่างประเทศสดใส ส านกังานสถิติแหง่ชาติเยอรมนีรายงานในวนันีว้่า ยอดส่งออก
เดือนมิ.ย.พุ่งขึน้ 4.5% เม่ือเทียบรายเดือน ซึง่เป็นการขยายตวัแข็งแกร่งท่ีสดุเป็นประวตัิการณ์ และเป็นการปรับตวัขึน้ติดตอ่กนัเดือนท่ี 3 โดยได้แรงหนนุจาก
อปุสงค์ท่ีแข็งแกร่งจากตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึสหภาพยุโรป, สหรัฐ และจีน ข้อมลูจากส านกังานสถิตริะบวุา่ ยอดส่งออกไปยงัสหรัฐ ซึง่เป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่
ท่ีสดุของเยอรมนี พุ่งขึน้ 6.2% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่ยอดส่งออกไปยงัสหภาพยโุรปเพิ่มขึน้ 3.9% 

 (-) ปธ.เฟดเซนต์หลุยส์ม่ันใจศก.สหรัฐรอดภาวะถดถอยแม้เฟดเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้  นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
เซนต์หลุยส์ยงัคงเช่ือมัน่วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะถดถอยได้ แม้เขามองว่า เฟดจ าเป็นต้องเดินหน้าขึน้อตัราดอกเบีย้น โยบายต่อไป เพ่ือ
ควบคุมเงินเฟ้อ "ผมคิดว่าเงินเฟ้อร้อนแรงมากกว่าท่ีผมคาดการณ์เอาไว้ในช่วงไตรมาส 2 ดงันัน้เราจึงจ าเป็นต้องปรับขึน้อัตราดอกเบีย้มากกว่าท่ีผมเคย
แนะน าเอาไว้ก่อนหน้านีเ้ล็กน้อย" นายบูลลาร์ดกล่าว ทัง้นี ้นายบูลลาร์ดประมาณการว่า อัตราดอกเบีย้นโยบายจ าเป็นต้องอยู่ท่ีกรอบ 3.7 5% - 4.00% 
ภายในสิน้ปี 2565 จากปัจจบุนัซึง่อยู่ท่ีกรอบ 2.25% - 2.50% หลงัเฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้

 (-) PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้สุดท้ายยูโรโซนก.ค.หดตัวต ่าสุดในรอบ 17 เดือน เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยในวนันี ้(3 ส.ค.) ว่า ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายของยโูรโซน ลดลงแตะ 51.2 ในเดือนก.ค. จากระดบั 53.0 ในเดือนมิ.ย. แตย่งัสงูกวา่ตวัเลขประมาณการขัน้ต้นท่ีระดบั 
50.6 ขณะที่ ดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยโูรโซน ซึง่เผยแพร่ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ส.ค. ลดลงแตะระดบั 49.8 ในเดือนก.ค. จากระดบั 52.1 ในเดือนมิ.ย. 
ส่วนดชันี PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้สุดท้ายของยูโรโซน หดตวัลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 17 เดือน ท่ี 49.9 ในเดือนก.ค. จากระดบั 52.0 ในเดือนมิ.ย. 
แตย่งัสงูกวา่ตวัเลขประมาณการขัน้ต้นท่ี 49.4 เล็กน้อย 

 (-) ดัชนี PMI ภาคบริการขัน้สุดท้ายของอังกฤษเดือนก.ค. ร่วงต ่าสุดในรอบ 17 เดือน เอสแอสด์พี โกลบอล/ซีไอพีเอส เปิดเผยในวนันี ้(3 ส.ค.) ว่า 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายเดือนก.ค. ขององักฤษปรับตวัลงสู่ 52.6 จาก 54.3 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 17 เดือน และ
ต ่ากว่าตวัเลขดชันี PMI ภาคบริการเบือ้งต้นท่ี 53.3 เน่ืองจากเศรษฐกิจยงัคงได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อท่ีใกล้แตะเลขสองหลกัสู่ระดบัต ่าท่ีสุดนบัตัง้แต่ต้นปี 
2564 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

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. 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   49.7** 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. 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 ข้อมลูวนัที่ 29 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


