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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคล่ือนไหวไซด์เวย์ออกข้างอยู่ภายในกรอบ 1,770.60-1,779.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาได้ปิดลดลง 16.10 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐท่ีออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ทัง้การจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่ง, อตัราการว่างงาน 
และค่าจ้างรายชัว่โมงโดยเฉล่ียของแรงงาน ส่วนในวนันีท้องค ามีปัจจยัหนนุราคาจากท่ีนายโยชิมาสะ ฮายาชิ รัฐมนตรีต่างประเทศญ่ีปุ่ น และนายอนัโตนิโอ กู
เตอร์เรส เลขาธิการ UN กงัวลต่อสถานการณ์ตงึเครียด หลงักองทพัจีนประกาศซ้อมรบครัง้ใหม่ในน่านน า้และน่านฟ้ารอบเกาะไต้หวนั พร้อมกบัเตือนวา่ สหรัฐ
ต้องยอมรับผลร้ายแรงท่ีตามมา อย่างไรก็ตามแม้จีนประกาศซ้อมรบครัง้ใหม่ แต่การจราจรทางอากาศรอบไต้หวันได้กลบัสู่ภาวะปกติ และกลบัมาเดินเรือผ่าน
ช่องแคบไต้หวนัได้อีกครัง้ นอกจากนืท้องค ายงัถกูกดดนัจาก นางแมรี ดาลี ประธานเฟด สาขาซานฟรานซิสโก เผยยงัไม่ได้ตดัสินใจวา่จะปรับขึ น้อตัราดอกเบีย้ 
0.50% ในการประชมุนโยบายครัง้ถดัไป พร้อมชีว้่า เฟดยงัห่างไกลจากการบรรลเุป้าหมายในการสกดัเงินเฟ้อ "ขณะนี ้ดิฉันคิดว่าประเด็นส าคญัท่ีสดุคือเงินเฟ้อ
สงูเกินไป ชาวอเมริกนัเผชิญความทกุข์ยากมากขึน้ทกุวนั ดงันัน้ประเด็นท่ีควรให้ความสนใจคือการลดเงินเฟ้อลง" ส าหรับคืนนี ไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ ทัง้นีร้าคาทองค ายังคงพยายามยืนเหนือ 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,783-1,788 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไม่สามารถปรับขึน้ได้ จะเกิดแรงขายออกมาเพิ่มขึน้   
 
 
 

 

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

Spot Gold ($) 1,774.10 1,778.37 4.27 0.24 

Spot Silver ($) 19.89 20.14 0.25 1.26 

เงนิบาท (฿/$) 35.76 35.76 -0.01 -0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,100 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 94.35 94.13 -0.22 -0.23 

ดชันดีอลลาร ์ 106.65 106.55 -0.10 -0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.0180 1.0187 0.00 0.07 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,765    1,751   1,735 

        1,788    1,803   1,820 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,783-1,788 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,765 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,803 

 

 

 

 



 

 

 (+) ผู้น ายูเครนและประธานคณะมนตรียุโรปหารือเหตุโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี แห่งยเูครนเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์

เม่ือวานนี ้(7 ส.ค.) ว่า เขาได้หารือกบันายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรปเก่ียวกบัเหตุโจมตีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ซาปอริซเซีย (Zaporizhzhia) 

ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคใต้ของยูเครน ในการเจรจาครัง้นี ้ปธน.เซเลนสกีได้เรียกร้องให้มีการคว ่าบาตรอตุสาหกรรมนิวเคลียร์ และเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ของรัสเซีย ส านกั

ข่าวซินหวัรายงานว่า ยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย ซึง่เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โดยสามารถผลิตพลังงานได้มากถึง 1 ใน 4 ของยูเครน โดยบริษัท เอเนอโกอะตอม (Energoatom) บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของ

รัฐบาลยูเครนกล่าวหาวา่ กองก าลงัรัสเซียเป็นผู้ยิงถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งดงักล่าว แต่ส านกัข่าวทาสส์ (Tass) รายงานโดยอ้างอิงข้อมลูจากคณะบริหาร

เมืองเอเนอโกดาร์ (Energodar) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดงักล่าวว่า เหตโุจมตีครัง้ล่าสุดนีเ้ป็นฝีมือของกองทพัยูเครน ด้วยระบบยิงจรวดหลายล า

กล้องขนาด 220 มม.ช่ืออรูากนั (Uragan)  

 (+) กลาโหมจีนออกโรงแจงปมระงับหารือสหรัฐ ยันต้องรับผลที่ตามมา  กระทรวงกลาโหมจีนออกโรงชีแ้จงหลงัรัฐบาลจีนประกาศระงบัการเจรจาทาง

ทหารกบัสหรัฐเม่ือวนัศกุร์ท่ีผ่านมา (5 ส.ค.) เพ่ือตอบโต้การท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เดินทางเยือนไต้หวนัเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว พร้อม

กบัเตือนว่า สหรัฐต้องยอมรับผลร้ายแรงท่ีตามมา "สถานการณ์ท่ีตงึเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวนัในขณะนีเ้กิดขึน้และเป็นผลจากการยัว่ยุของฝ่ายสหรัฐเอง 

ซึง่สหรัฐต้องรับผิดชอบทัง้หมด รวมถงึผลที่ตามมาอนัร้ายแรงส าหรับเร่ืองนี"้ นายอู๋ เชียน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนโพสต์ข้อความ 

 (+) จีนประกาศซ้อมรบครัง้ใหม่รอบเกาะไต้หวัน หลังสิน้สุดซ้อมรบใหญ่แค่วันเดียว  กองทพัจีนประกาศซ้อมรบครัง้ใหม่ในน่านน า้และน่านฟ้ารอบ

เกาะไต้หวนั หลงัจากสิน้สุดการซ้อมรบครัง้ใหญ่เพียงแค่ 1 วนั เพ่ือตอบโต้กรณีท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนัเม่ือ

สปัดาห์ท่ีผ่านมา กองบญัชาการยุทธภูมิตะวนัออกของจีนประกาศว่า จีนจะด าเนินการซ้อมรบเพิ่มโดยมุ่งเน้นไปท่ีปฏิบตัิการต่อต้านเรือด าน า้ และการโจมตี

ทางทะเล ขณะที่นกัวเิคราะห์ด้านความมัง่คงและนกัการทตูต่างก็กงัวลว่า จีนจะยงัคงเพิ่มแรงกดดนัด้านกลาโหมตอ่ตอ่ไป 

 (-) การจราจรทางอากาศรอบไต้หวันกลับสู่ภาวะปกติแม้จีนประกาศซ้อมรบครัง้ใหม่ กระทรวงคมนาคมและการส่ือสารของไต้หวนัเปิดเผยในวนันีว้่า 

การจราจรทางอากาศรอบไต้หวนัค่อย ๆ กลบัสู่ภาวะปกติหลงัจากเปิดน่านฟ้ารอบไต้หวนัอีกครัง้ แม้จีนจะประกาศซ้อมรบครัง้ใหม่ในบริเวณดงักล่าวก็ตาม 

กระทรวงคมนาคมฯ ไต้หวนัระบุว่า เที่ยวบินส่วนใหญ่ทัง้ขาเข้าและออกจากไต้หวนัยังคงให้บริการตามปกติในระหว่างการซ้อมรบของจีนท่ีเร่ิ มขึน้ในวนัท่ี 4 

ส.ค. โดยเฉล่ียแล้วมีเที่ยวบนิขาเข้าและออกประมาณ 150 เที่ยวต่อวนั อีกทัง้จ านวนเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าไต้หวนัก าลงัค่อย ๆ กลบัสู่ภาวะปกตหิลงัจากยกเลิก

ประกาศนกับนิ (NOTAM) ฉบบัสดุท้าย 

 (-) เรือกลับมาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันอีกครัง้ แม้ยังไม่ชัดจีนยุตซ้ิอมรบ การเดนิเรือผ่านช่องแคบไต้หวนัเร่ิมกลบัมาเป็นปกติอีกครัง้ แม้ยงัไม่ทราบแน่

ชดัว่า กองทพัจีนยุติภารกิจซ้อมรบรอบเกาะไต้หวนัแล้วหรือไม่ โดยส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เรือกวา่ 30 ล าได้แล่นผ่านเขตซ้อมรบ 4 จุดจากทัง้หมด 6 

จดุ นบัตัง้แตว่นัอาทิตย์ (7 ส.ค.) ท่ีผ่านมา เรือต่าง ๆ เร่ิมกลบัมาใช้เส้นทางเดินเรือได้ตามปกติแล้ว หลงัลงัเลท่ีจะใช้ท่าเรือหลกัของเกาสงในพืน้ท่ีทางภาคใต้

ของไต้หวนั เพราะต้องการหลีกเล่ียงเขตซ้อมรบท่ีอยู่บริเวณนอกชายฝ่ัง ทัง้นี ้การขนส่งในช่องแคบไต้หวนั ซึง่เป็นเส้นทางส าคญัส าหรับ ห่วงโซ่อุปทานและ

สินค้าโภคภณัฑ์ ต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอนและความล่าช้านบัตัง้แตจี่นเร่ิมต้นภารกิจซ้อมรบครัง้ใหญ่ท่ีสดุในรอบหลายทศวรรษระหว่างวนัท่ี 4 - 7 ส.ค.  

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน อานิสงส์แรงซือ้รับคาดการณ์ส่วนต่างดอกเบีย้  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้แตะกรอบล่าง 135 เยน เน่ืองจากนัก

ลงทุนแห่ซือ้ดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางการคาดการณ์ท่ีว่า ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ระหว่างญ่ีปุ่ นและสหรัฐจะปรับตัวกว้างขึน้ หลังสหรัฐเผยข้อมู ลจ้างงาน

แข็งแกร่งเหนือความคาดหมาย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 135.24 -135.25 เยน เทียบกบั 134.97-

135.07 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 133.30-133.32 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของวนัศุกร์ท่ี 5 ส.ค. ส่วนด้านยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.0178 -1.0182 

ดอลลาร์ และ 137.65-137.71 เยน เทียบกบั 1.0190-1.0200 ดอลลาร์ และ 137.40-137.50 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0233-1.0234 และ 136.41-136.45 

เยนท่ีตลาดโตเกียวในช่วงเย็นเม่ือวนัศกุร์ท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 8 ส.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -25.2** -26.4 

วนัองัคารท่ี 9 ส.ค. 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   89.5 89.5 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยไตรมาส 2/2022   -4.6% -7.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยไตรมาส 2/2022   9.4% 12.6% 

วนัพธุท่ี 10 ส.ค. 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.75% 0.50% 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค.   0.9% 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.2% 1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ค.   0.5% 0.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมิ.ย.   1.9% 1.9% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 ส.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Mountain Day   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% 1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   264K 260K 

วนัศกุร์ท่ี 12 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครัง้แรก GDP เบือ้งต้นไตรมาส 2/2022   -0.2% 0.8% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   0.1% 0.8% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   52.5 51.5 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 05 ส.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


