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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคล่ือนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,762.40-1,778.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีเม่ือวานนีไ้ด้ปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 5.00 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ รับแรงหนนุจากดอลลาร์และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปีท่ีลดช่วงบวกลง ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากการคาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางองักฤษ 
(BoE) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมวนันี ้ซึง่จะเป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้เดียวมากท่ีสุดในรอบ 27 ปีหรือนบัตัง้แต่ปี 2538 เพ่ือสกดัการพุ่ง
ขึน้ของเงินเฟ้อ ประกอบกบัค าสัง่ซือ้สินค้าภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนี เดือนมิ.ย.ออกมาดีกว่าท่ีคาด โดยลดลงเพียงลดลง 0.4% ดีกว่าท่ีส านักข่าวรอยเตอร์
คาดไว้ว่าอาจลดลง 0.8% ซึง่ประเด็นเหล่านีส้่งผลให้สกุลเงินปอนด์ และสกุลเงินยูโรนัน้แข็งค่าขึน้ กดดนัดชันีดอลลาร์ให้อ่อนคา่ลง และกลบัมาเป็นปัจจยับวก
ต่อทองค า อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียได้ต่างปิดในแดนบวกตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ จากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และข้อมูล
เศรษฐกิจท่ีสดใสของสหรัฐ ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยักดดนัทองค าได้ ส าหรับวนันีแ้นะน าให้ติดตามธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงิน
และแถลงมตอิตัราดอกเบีย้ ช่วง 6 โมง ตามเวลาไทย ขณะที่สหรัฐจะเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์ ทัง้นีห้ากราคาทองค ายงัคงยืน
เหนือแนวรับโซน 1,759-1,754 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,780-1,788 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าสามารถปรับขึน้ไปยืนได้อาจเกิดแรงซือ้ท าให้
ราคาทองค าปรับตวัขึน้ทดสอบแนวต้านถดัโซน 1,803 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
04-08-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,764.30 1,779.08 14.78 0.84 

Spot Silver ($) 20.03 20.22 0.19 0.95 

เงนิบาท (฿/$) 36.24 36.05 -0.20 -0.54 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,300 30,300 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 96.88 97.26 0.38 0.39 

ดชันดีอลลาร ์ 106.38 106.24 -0.14 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.0168 1.0192 0.00 0.24 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,754    1,735   1,721 

        1,788    1,803   1,820 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,759-1,754 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,788-1,803 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,754 

 

 

 

 



 

 

 (+) แบงก์ชาตอัิงกฤษจ่อขึน้ดอกเบีย้ 0.5% วันนี ้หวังสกัดเงนิเฟ้อพุ่งแรง บรรดานกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่ ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) จะปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมวนันี ้ซึง่จะเป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้เดียวมากท่ีสุดในรอบ 27 ปีหรือนบัตัง้แต่ปี 2538 เพ่ือสกดัการพุ่งขึน้ ของเงินเฟ้อ การ

ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% จะส่งผลให้อตัราดอกเบีย้นโยบายของ BoE ดีดตวัขึน้สู่ระดบั 1.75% โดยมีเป้าหมายท่ีจะควบคมุเงินเฟ้อ หลังจากดชันีราคา

ผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.พุ่งขึน้แตะระดบั 9.4% ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี เน่ืองจากราคาอาหารและพลงังานพุ่งขึน้อย่างต่อเน่ือง และส่งผลให้องักฤษ

เผชิญวกิฤตการณ์คา่ครองชีพท่ีสงูเป็นประวตัิการณ์ ทัง้นีน้ายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ วา่การ BoE ส่งสญัญาณเม่ือวนัท่ี 19 ก.ค.ท่ีผ่านมาวา่ มีความเป็นไปได้ท่ี BoE 

จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนส.ค. เน่ืองจาก BoE ต้องการฉดุตวัเลขเงินเฟ้อให้กลบัคืนสู่เป้าหมายท่ีระดบั 2% 

 (+) เยอรมนีเผยค าส่ังซือ้ภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ดีกว่าคาด  ส านักงานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันี ้(4 ส.ค.) ว่า ค าสั่งซือ้สินค้า

ภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตในเยอรมนีในเดือนมิ.ย.ปรับตวัลงน้อยกว่าท่ีคาด เม่ือเทียบรายเดือน รายงานระบวุ่า ค าสัง่ซือ้สินค้าอุตสาหกรรมลดลง 0.4% ในเดือน

มิ.ย. ซึง่ได้รับการปรับคา่ตามฤดกูาลแล้ว ขณะที่นกัวเิคราะห์ในผลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์คาดไว้วา่อาจลดลง 0.8% ส่วนค าสัง่ซือ้สินค้าอตุสาหกรรมใน

เดือนพ.ค.ได้รับการปรับลดลง โดยลดลง 0.2% หลงัจากตวัเลขประมาณการเบือ้งต้นคาดวา่ขยายตวั 0.1% 

 (+) จีนรุกล า้เส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวัน ตอบโต้ "เพโลซี" เยือนไทเป  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวไต้หวนัในวนันี ้(4 

ส.ค.) ว่า เรือและเคร่ืองบินของกองทัพจีนได้รุกล า้เส้นกึ่งกลางของช่องแคบไต้หวันหลายครัง้ในช่วงเช้าวันนี ้หลังจากท่ีนางแนนซี เพโ ลซี ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนั แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เรือประมาณ 10 ล าของกองทพัเรือจีนได้แล่นข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวนัและจอดอยู่ใน

พืน้ท่ีดงักล่าวตัง้แตค่ืนวนัพธุจงึถงึเที่ยงวนันี ้ขณะที่เคร่ืองบินของกองทพัจีนหลายล าก็บินข้ามเส้นกึง่กลางช่องแคบไต้หวนัเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ในช่วงเช้าวนันี ้

ขณะนีจี้นได้เปิดฉากซ้อมรบด้วยกระสุนจริงครัง้ใหญ่ท่ีสุดนอกชายฝ่ังไต้หวนัแล้ว หลงัส่งเรือรบโอบล้อมรอบเกาะไต้หวนั เพ่ือแสดงแสนยานุภาพทางทหาร

ทา่มกลางความตงึเครียดท่ีทวีความร้อนแรงในภมูิภาค หลงันางเพโลซีเดนิทางเยือนกรุงไทเป  

 (+) จีนยิงขีปนาวุธเขย่าขวัญไต้หวัน หวังก าราบหลังต้อนรับ "เพโลซี" เยือนไทเป กระทรวงกลาโหมของไต้หวนั (MND) ยืนยนัว่า กองทพัปลดปล่อย

ประชาชนจีน (PLA) ได้ท าการยิงขีปนาวุธทิง้ตวัหลายลูกลงสู่ทะเลใกล้เกาะไต้หวนัในวนันี ้(4 ส.ค.) อนัเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจซ้อมรบตอบโต้การเดินทาง

เยือนกรุงไทเป ของนางแนนซี เพโลซี MND ระบวุ่า PLA ได้ยิงขีปนาวธุทิง้ตวั "ตงเฟิง" ลงสู่ทะเลใกล้พืน้ท่ีทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัตกเฉียงใต้ของ

เกาะไต้หวนัเม่ือเวลา 12.56 น.ตามเวลาไทย แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเตมิ โดยขีปนาวธุตงเฟิงของ PLA นัน้ประกอบด้วย ขีปนาวธุพิสยัใกล้, ขีปนาวธุ

พิสยักลาง, ขีปนาวธุพิสยัไกล และขีปนาวธุข้ามทวีป นอกจากนี ้MND ได้ประณาม PLA ฐานกระท าการโดยไม่มีเหตผุล ซึง่บัน่ทอนสนัตภิาพในภมูิภาค 

 (-) ผู้บริโภคยูโรโซนคาดเศรษฐกิจถดถอย-เงินเฟ้อพุ่ง ผลส ารวจการคาดการณ์ผู้บริโภคท่ีจดัท าโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) เม่ือเดือนมิ.ย.แสดงให้เห็น

ในวนันี ้(4 ส.ค.) ว่า ผู้บริโภคในยูโรโซนคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตวัและเงินเฟ้อท่ีอยู่ระดบัสูงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาต่อใ นปีหน้า 

รายงานระบุว่า ภาคครัวเรือนเร่ิมสูญเสียความเช่ือมัน่ว่า ECB จะสามารถน าเงินเฟ้อกลบัคืนสู่เป้าหมาย 2% โดยผู้บริโภคโดยเฉล่ียคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อจะ

ขยายตวั 5% ในปีหน้า และเงินเฟ้อจะเคล่ือนไหวท่ีระดบั 2.8% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคคาดการณ์ว่า รายได้จะเติบโต 0.9% และการใช้

จ่ายเติบโต 3.9% ซึง่บัน่ทอนความสามารถในการออมเงินของภาคครัวเรือนอย่างมาก นอกจากนี ้ผู้บริโภคคาดการณ์ด้วยวา่ เศรษฐกิจจะหดตวั 1.3% ในช่วง 

12 เดือนข้างหน้า,ส าหรับผลส ารวจดงักล่าว ECB ได้ท าการสมัภาษณ์ผู้ใหญ่ประมาณ 14,000 รายในแตล่ะเดือน ทัง้จากเบลเยียม, เยอรมนี, สเปน, ฝร่ังเศส, 

อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ซึง่เป็นสดัส่วน 85% ของจีดีพียโูรโซน และ 83.8% ของประชากรยโูรโซน 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก ขานรับสหรัฐเปิดเผยข้อมูลศก.สดใส ตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดในแดนบวกตามทศิทางตลาดหุ้นสหรัฐ โดยบรรยากาศการซือ้

ขายยงัได้แรงหนนุจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน และข้อมลูเศรษฐกิจท่ีสดใสของสหรัฐ รวมถงึจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้าง

งานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวนัพรุ่งนี ้โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดเพิ่มขึน้ 25.36 จุด หรือ +0.80% , ดชันีนิกเกอิโตเกียวปิดตลาดเพิ่มขึน้ 190.30 จุด 

หรือ +0.69%, ดชันีฮัง่เส็งฮ่องกงปิดเพิ่มขึน้ 406.95 จดุ หรือ +2.06% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีเ้พิ่มขึน้ 11.66 จดุ หรือ 0.47% 

 

 

 

 

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   47.3** 47.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.   56.7** 55.3 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   2.0%** 1.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ 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. 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 

 
 

 

 

 


