
  

05 สิงหาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัมีการเคล่ือนไหวชะลอตวัภายในกรอบ 1,785.26-1,794.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีเม่ือวานนีไ้ด้ปิดพุ่ง 25.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
รับแรงหนนุจากความตงึเครียดระหว่างจีนและไต้หวนั และการแข็งคา่ของปอนด์หลงั BoE มีมตขิึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายครัง้ใหญ่ท่ีสดุในรอบ 27 ปี ท่ี 0.50% สู่
ระดบั 1.75% ซึง่จะกดดนัดอลลาร์ให้อ่อนคา่จนเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค า ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากปัญหาความขดัแย้งระหวา่งจีน-ไต้หวนัเพิ่มเตมิ หลงัจีน
ปฏิบตัิการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงและขีปนาวุธในพืน้ท่ี 6 จุดรอบเกาะไต้หวนั และได้มีการรุกล า้เส้นกึ่งกลางของช่องแคบไต้หวนั ซึง่ถือเป็นการยัว่ยุอย่างมาก 
ประกอบกบัล่าสดุทางการจีนได้สัง่คว ่าบาตรนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมถงึคนในครอบครัวหลงันางเพโลซีเยือนไต้หวนั อย่างไรก็ตาม
มีแรงกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชียได้ปิดปรับตวัขึน้ รวมไปถึงสมาพันธ์จัดหางานและจ้างงานอังกฤษเผยบริษัทอังกฤษจ้างงานต ่าสุดในรอบ 17 เดือนเหตุกังวล
เศรษฐกิจชะลอตวั ประเด็นดงักล่าวกดดนัให้ปอนด์อ่อนค่าลง ดอลลาร์แข็งค่าขึน้ และกลบัมากดดนัทองค า คืนนี ใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้การจ้าง
งานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. เพ่ือหาสญัญาณบ่งชีก้ารปรับขึน้ดอกเบีย้ของเฟด, รายได้เฉล่ียต่อชัว่โมง และอตัราการว่างงานเดือนก.ค. ทัง้นีแ้นะน าเส่ียงเปิด
สถานะขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยบริเวณแนวต้านโซน 1,800-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซนดงักล่าวได้ น า
แบง่ทองค าออกขายเพ่ือรอซือ้ในโซนแนวรับ 1,780-1,777 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
05-08-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.20 1,786.68 -3.52 -0.20 

Spot Silver ($) 20.14 20.05 -0.09 -0.45 

เงนิบาท (฿/$) 35.83 35.56 -0.28 -0.77 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,350 30,200 -150 -0.49 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 93.48 94.29 0.81 0.87 

ดชันดีอลลาร ์ 105.76 105.95 0.20 0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.0247 1.0229 0.00 -0.18 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,777    1,762   1,744 

        1,803    1,820   1,838 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,803-1,800 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,777-1,762 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,820 

 

 

 

 



 

 

 (+) จีนส่ังคว ่าบาตร "เพโลซี" โทษฐานบ่อนท าลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน กระทรวงต่างประเทศจีนเปิดเผยวนันีว้่า ทางการจีน

ตดัสินใจสัง่คว ่าบาตรนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ รวมถึงคนในครอบครัว เพ่ือตอบโต้การกระท าท่ีจีนมองว่า "ชัว่ร้าย" และเป็นการจงใจ 

"ยัว่ยุ" โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวผ่านแถลงการณ์วา่ "แม้วา่ทางการจีนจะออกมาแสดงถงึความกงัวลอย่างจริงจงัและคดัค้านอย่างหนกัแน่น แต่นาง

เพโลซียงัยืนกรานท่ีจะเดินทางไปเยือนไต้หวนั แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรง บ่อนท าลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน ซ า้ยัง

เหยียบย ่านโยบายจีนเดียว และคกุคามสนัติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวนั" ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ การเดนิทางเยือนไต้หวนัของนางเพโลซี

ถือเป็นการเดนิทางที่เหนือความคาดหมายของหลายฝ่าย และสร้างความโกรธแค้นให้กบัจีนเป็นอย่างมาก 

 (+) จีนส่งเคร่ืองบินรุกล า้เส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวัน ตอบโต้ "เพโลซี" เยือนไทเป  กระทรวงกลาโหมของไต้หวนัเปิดเผยในวนันี ้(5 ส.ค.) ว่า เรือและ

เคร่ืองบินรบของกองทพัจีนได้รุกล า้เส้นกึ่งกลางของช่องแคบไต้หวนั ภายหลงัจากท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนั 

แถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมไต้หวนัระบุวา่ มีการตรวจพบเรือและเคร่ืองบินรบของจีนรุกล า้เส้นกึ่งกลางของช่องแคบไต้หวนัหลายครัง้ นบัตั ง้แต่กองทพั

ปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) เร่ิมปฏิบตัิการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในพืน้ท่ี 6 จุดรอบเกาะไต้หวนั โดยจีนวางแผนจดัซ้อมรบ 4 วนั ตัง้แต่วนัพฤหสับดีท่ี 4 

ส.ค.-อาทิตย์ท่ี 7 ส.ค. นอกจากนี ้กระทรวงกลาโหมไต้หวนัระบุด้วยว่า การซ้อมรบครัง้นีถื้อเป็นการยัว่ยุอย่างมาก ไม่วา่จะเป็นการยิงขีปนาวธุ หรือรุกล ่าเส้น

กึง่กลางช่องแคบไต้หวนั 

 (+) รมว.ต่างประเทศสหรัฐจวกจีนหวังเปล่ียนสถานภาพช่องแคบไต้หวัน นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐกล่าวหา

วา่ จีนมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานภาพในช่องแคบไต้หวนัด้วยการทดสอบขีปนาวธุและซ้อมรบ ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีตะวนัตกรายหนึ่งระบุวา่ นายบลิงเกนแสดง

ความเห็นดงักล่าวในท่ีประชุมสุดยอดระดบัภูมิภาคในประเทศกมัพูชาในวนันี ้(5 ส.ค.) ซึ่งนายหวงั อี ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประ เทศจีน และนาย

เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศรัสเซียเข้าร่วมด้วย โดยนายบลิงเกนระบุวา่ จีนไม่สามารถใช้การเดินทางเยือนไต้หวนัอย่างสนัตขิอง

นางเพโลซีเป็นข้ออ้างในการตอบโต้ทางทหาร ซึง่รวมถงึการยิงขีปนาวธุเข้าสู่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของญ่ีปุ่ น 

 (+) ญ่ีปุ่นคาดจีนซ้อมยิงขีปนาวุธข้ามเกาะไต้หวันเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์  กระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นประเมินว่า จีนได้ท าการยิงขีปนาวธุข้ามเกาะ

ไต้หวนัระหว่างการซ้อมรบในวนัพฤหสับดี (4 ส.ค.) ซึง่เป็นภารกิจซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวนัครัง้ใหญ่ท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษของจีน เพ่ื อตอบโต้กรณี

นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนกรุงไทเป ขณะที่ สถานีวทิยุโทรทศัน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) ยืนยนัการยิงขีปนาวธุข้าม

ไต้หวนัของจีน โดยอ้างอิงข้อมลูของนายเมิ่ง เซียงชิง ศาสตราจารย์ประจ ามหาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) "การ

ซ้อมรบครัง้นีส้่งสญัญาณถงึทางการไต้หวนัอย่างชดัแจ้งว่า น่ีเป็นการซ้อมรบท่ีมีขนาดใหญ่และมุ่งเน้นการป้องปรามมากกว่าครัง้ที่แล้ว ๆ มา" 

 (-) บริษัทอังกฤษจ้างงานต ่าสุดในรอบ 17 เดือน เหตุกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว สมาพนัธ์จดัหางานและจ้างงานองักฤษ (REC) เปิดเผยผลส ารวจในวนันี ้

(5 ส.ค.) ระบุว่า บริษัทในอังกฤษมีการจ้างงานผ่านบริษัทจดัหางานลดลงลงมากท่ีสุดในรอบ 17 เดือนในเดือนก.ค. เน่ืองจากวิตกกังวลเก่ียวกับแนวโน้ม

เศรษฐกิจมากขึน้ รายงานระบุวา่ การจ้างงานชัว่คราวเตบิโตแซงหน้าการจ้างงานประจ า ในขณะที่ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เตือนว่ามีแนวโน้มจะเกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยในช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ขณะท่ีการขยายตวัของค่าจ้างนัน้ต ่าสดุในรอบ 11 เดือนส าหรับพนกังานประจ าและต ่าสุดในรอบกว่า 

1 ปีส าหรับพนกังานชัว่คราว แม้ยงัอยู่ในระดบัแข็งแกร่งเม่ือเทียบกบัมาตรฐานในอดีต ส่วนต าแหน่งงานว่างปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 16 เดือน และ

จ านวนผู้สมคัรงานลดลงมากท่ีสดุนบัตัง้แตเ่ดือนเม.ย. 2563 เป็นอย่างน้อย โดยถือเป็นปัญหาเรือ้รังส าหรับบริษัทองักฤษ ทัง้นี ้BoE เตือนวา่ เศรษฐกิจองักฤษ

จะเผชิญภาวะถดถอยนานถึง 5 ไตรมาส ซึง่เป็นช่วงเวลายาวนานท่ีสุดนับตัง้แต่ท่ีเศรษฐกิจโลกเผชิญวิกฤตการเงิน นอกจากนี ้BoE ยงัเห็นสญัญาณบ่งชีถ้ึง

แรงกดดนัเงินเฟ้อในตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

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  
 

260K** 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 

 
 

 

 

 


