
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,747 1,729 1,711 

1,771 1,788 1,803 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง  11.90 ดอลลารต์่อออนซ ์  โดยราคาปรบัตัวขึน้ก่อนในช่วงตลาดเอเชีย  ยโุรปและช่วงตน้ของตลาดสหรฐั  โดยมีปัจจัยหลกัที่หนนุทอง 2 ประการ  ไดแ้ก่ (1.) แรง
ซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัจากความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรฐั  หลงัจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัไดเ้ดินทางไหยงัไตห้วนั  แมจ้ะเผชิญค าขู่จาก
จีนอย่างต่อเนื่อง และ (2.) ตัวเลขการเปิดรบัสมัครงานลดลงเกินคาดสู่ระดับ 10.7 ลา้นต าแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.ย.2021 ปัจจยัที่กล่าวมาหนนุใหท้องค าทะยานขึน้ทดสอบ
ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนบริเวณ 1,788.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าปรบัตัวลงแรงในเวลาต่อมา  ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงขายท าก าไรหลังจากนางเพโลซี ถึงไต้หวันโดยปราศจาก
เหตกุารณรุ์นแรง  อีกส่วนหนึ่งมาจากแรงขายทางเทคนิค  แต่ปัจจัยกดดันส าคญั  คือ  การแข็งค่าของดอลลารข์านรบัถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของเจา้หนา้ที่ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)  ทัง้นางแมรี เดลี 
ประธานเฟดซานฟรานซิสโกที่คาดว่าเฟดจะขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไปก่อนจากนัน้จะ “คง” อตัราดอกเบีย้ไว ้"ชั่วขณะหนึ่ง"  ส่วนนางลอเร็ตตา เมสเตอร ์ประธานเฟดคลีฟแลนด ์ตัง้ขอ้สงัเกตว่าอตัราเงินเฟ้อยัง
ไม่ถึงจดุสงูสดุและจ าเป็นตอ้งเห็นหลกัฐานที่ชดัเจนเป็นเวลาหลายเดือนว่าอตัราเงินเฟ้ออยู่บนเสน้ทางที่ยั่งยืนที่จะลดลงสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด  ก่อนที่ผูก้  าหนดนโยบายจะผ่อนคลายนโยบายการเงินได ้ 
ขณะที่นายเจมส ์บลุลารด์ ประธานเฟดเซ็นตห์ลุยส ์กล่าวว่า  หากอัตราเงินเฟ้อไม่ปรับตวัลงตามที่คาด อตัราดอกเบีย้จะตอ้งยังคง "สูงขึน้ไปอีกนาน"  สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหท้องค าร่วงลงเกือบ 30 
ดอลลารจ์ากระดบัสงูสดุปิดตลาดบริเวณ  1,759.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -2.90 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการและยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1788.00 1759.30 1771.20 1759.30 -11.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,742.87 19.40 106.36 

MA 50 Days 1,790.91 20.43 105.11 

MA 200 Days 1,842.31 22.82 99.64 

RSI 9 Days 60.48 58.85 49.70 

RSI 14 Days 53.13 53.17 51.85 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,002.97 -2.90 

ishare 15,136.03 -16.38 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9869 -0.5160 0.4872 

10 วัน 0.9335 -0.4202 0.3815 

20 วัน 0.9314 -0.2246 0.3347 

50 วัน 0.9718 0.8551 0.9319 

100 วัน 0.9824 0.1808 0.9153 

200 วัน 0.8095 0.4261 0.1695 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,754-1,747 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,772-1,788 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,747 

 

 หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรงวานนี ้มีแรงซือ้ดนัใหร้าคาฟ้ืนตวัขึน้ไดบ้า้ง  ทัง้นี ้ ในระยะสัน้หากราคาสามารถยืนเหนือ
แนวรับโซน 1,754-1,747 ดอลลารต่์อออนซ์ ท าให้มีแนวโน้มดันขึน้สู่บริเวณ 1,772-1,788 ดอลลารต่์อออนซ ์
อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึน้ไป ตอ้งระวังแรงขายท าก าไรท่ีจะออกมา หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น
โซนดงักล่าวได ้
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 402.23 จุด วิตกข่าวเพโลซีเยือนไต้หวัน  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 400 จดุในวนัองัคาร (2 ส.ค.) เน่ืองจาก
นักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ตึงเครียดดา้นการเมืองระหว่างสหรฐัและจีน หลังจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเดินท าง
เยือนไตห้วนัและสรา้งความไม่พอใจใหก้บัจีน  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,396.17 จุด รว่งลง 402.23 จุด หรือ -1.23%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 
4,091.19 จดุ ลดลง 27.44 จดุ หรือ -0.67% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,348.76 จดุ ลดลง 20.22 จดุ หรือ -0.16% 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานต ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย.  ส  านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรบัสมคัรงานและ
อตัราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรบัสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวดัอุปสงคใ์นตลาดแรงงาน ลดลง 605,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 
10.7 ลา้นต าแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ย.2564 และต ่ากว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์ระดบั 11.14 ลา้นต าแหน่ง 

• (+) จีนประกาศระงับน าเข้าอาหาร,ขนมจากบริษัทส่งออกไต้หวัน  ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า รฐับาลจีนไดส้ั่งระงบัการน าเขา้ขนมบิสกิตและขนม
อบจากบริษัทส่งออกจ านวน 35 แห่งของไตห้วนั ซึ่งมีผลตัง้แต่เมื่อวานนี ้(1 ส.ค.) ก่อนท่ีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั จะเดินทางเยือน
ไตห้วันในวันนี ้ ทั้งนี ้จากจ านวนบริษัทไต้หวัน 107 แห่งท่ีจดทะเบียนกับกรมศุลกากรของจีนภายใตห้มวดขนมบิสกิต ขนมอบ และขนมปังนั้น  บริษัท
จ านวน 35 แห่งไดถ้กูระบุว่า "ระงบัการน าเขา้"  นอกจากนี ้ในจ านวน 3,200 แห่งท่ีจดทะเบียนภายใตห้มวดอาหาร บริษัท 2,066 แห่งถูกระบุว่า "ระงบัการ
น าเขา้" 

• (+) กองทัพจีนขู่เช็คบิลไต้หวัน ตอบโต้การเดินทางของ "เพโลซี"  กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ออกแถลงการณเ์ตือนว่า จีนจะด าเนินการ
ทางทหารโดยมีเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบโตต้่อการเดินทางเยือนไตห้วันของนางแนนซี เพโลซี ประธ านสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั  "PLA มีความ
พรอ้มอย่างเต็มท่ี และจะด าเนินการทางทหารต่อเป้าหมายหลายแห่งเพื่อตอบโตก้ารเดินทางดังกล่าวเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพเหนื อ
ดินแดน ขณะที่ป้องกนัการแทรกแซงจากภายนอก และความพยายามของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในไตห้วนั" แถลงการณร์ะบ ุ

• (+) จีนออกแถลงการณป์ระณามสหรัฐ หลัง "เพโลซี" เดินทางถึงไต้หวัน  กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ในวนันี ้หลงัจากท่ีนางแนนซี 
เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ไดเ้ดินทางถึงไตห้วนั  แถลงการณ์ของจีนไดป้ระณามการเดินทางดงักล่าว โดยระบุว่าเป็นการละเมิดหลกั การจีน
เดียว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรากฐานความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนและสหรฐั รวมทั้งละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีน ขณะท่ี
ท าลายเสถียรภาพและสันติภาพในช่องแคบไตห้วันแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า จีนคัดคา้นและไม่สามารถยอมรบัการเดินทางเยือนไตห้วันของสมาชิ ก
รฐัสภาสหรฐั รวมถึงการเดินทางของนางเพโลซี ซึ่งเป็นประธานสภาคองเกรส 

• (+) "เพโลซี" เตรียมพบปธน.ไต้หวันวันนี ้เมินจีนขู่ซ้อมรบ-ทดสอบขีปนาวุธ  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัซึ่งเดินทางถึงไตห้วนั
เมื่อช่วงค ่าของวนัองัคาร (2 ส.ค.) มีแผนท่ีจะพบปะกับนางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไตห้วนัและจะจัดแถลงข่าวร่วมกันในวนันีเ้วลาประมาณ 10.53 น.
ตามเวลาทอ้งถิ่น  ส  านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า นางเพโลซีเป็นเจา้หนา้ท่ีระดับสูงคนแรกของสหรฐัในรอบ 25 ปีท่ีเดินทางเยือนไตห้วัน ซึ่งส่งผลใหจ้ีน
ประกาศว่าจะท าการทดสอบขีปนาวธุและจัดการซอ้มรบในบริเวณใกลก้บัช่องแคบไตห้วนั และถือเป็นการใชม้าตรการเชิงรุกทางทหารท่ีแข็งกรา้วท่ีสดุของ
จีนในรอบหลายสิบปี  ทัง้นี ้นางเพโลซีแถลงหลงัจากเดินทางถึงไตห้วนัว่า การเยือนไตห้วนัของเธอในครัง้นีไ้ม่ไดข้ดัแยง้กบัจุดยืนดา้นนโยบายของสหรฐัแต่
อย่างใด และสหรฐัยงัคงต่อตา้นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของไตห้วนัแต่เพียงฝ่ายเดียว 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า นลท.ซือ้สกุลเงินปลอดภัยหลังสัมพันธจี์น-สหรัฐตึงเครียด  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (2 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทนุเขา้ซือ้ดอลลารซ์ึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกับสถานการณต์ึง
เครียดระหว่างจีนและสหรฐั หลงัจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเดินทางเยือนไตห้วนัและสรา้งความไม่พอใจใหก้ับจีน  ทั้ งนี ้ดชันี
ดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 0.75% แตะท่ีระดบั 106.2410   ดอลลารส์หรฐั
แข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 132.97 เยน จากระดบั 131.83 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9570 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9506 ฟรงัก ์
นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2855 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2847 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่ อนค่าลง
เมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0175 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0257 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงสู่ระดบั 1.2168 ดอลลาร์  จากระดบั 1.2255 
ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6925 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7022 ดอลลารส์หรฐั 

 

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 1 ส.ค. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   49.3** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   49.8** 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.1** 52.2 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.2** 52.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.8** 53.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   -1.1%** -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  10.70M** 11.25M 

วนัพธุท่ี 3 ส.ค. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   49.2 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   50.6 50.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   53.3 53.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 0.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   47.0 47.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.   53.9 55.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   0.8% 1.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.75% 1.25% 

 18.30น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   250K 256K 

วนัศุกรท่ี์ 5 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   250K 372K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนก.ค.   3.6% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 29 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


