
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,754 1,735 1,721 

1,788 1,803 1,820 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวเพิ่มขึน้  5.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมใ้นระหว่างวันราคาทองค าจะ ร่วงลงโดยไดร้บัแรงกดดันจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมา “ดีเกินคาด”  ทัง้ดัชนีภาค
บริการของสหรฐัจาก ISM ที่ดีดตวัขึน้สู่ระดับ 56.7 ในเดือนก.ค. สวนทางกับนักวิเคราะหท์ี่คาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 53.5  และค าสั่งซือ้ภาคโรงงานของสหรฐัพุ่งขึน้ 2.0% ในเดือนมิ.ย.สูงกว่าที่นกัวิเคราะห์
คาดว่าเพิ่มขึน้ 1.1%  ตัวเลขดังกล่าวกระตุน้การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) จะยังคงเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้ต่อไป  ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวถูกตอกย า้ดว้ยถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของ
เจา้หนา้ที่เฟดหลายราย  อาทิ  นายนีล คัชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส ที่กล่าวเมื่อวนัพุธว่า ไม่น่าเป็นไปไดอ้ย่างยิ่งที่ เฟดจะปรบัลดอัตราดอกเบีย้ในปีหนา้  โดยสถานการณท์ี่เป็นไปไดม้ากกว่า  คือ  
เฟดจะขึน้ดอกเบีย้ต่อไป จากนัน้เฟดจะ “คง” ดอกเบีย้จนกว่าจะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อก าลงัปรบัลงมาที่ 2%  ขณะที่นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานเฟดเซนตห์ลยุสใ์หส้มัภาษณก์บัสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่า
เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องเพื่อน าอัตราเงินเฟ้อกลบัสู่เป้าหมายเฟด  ปัจจัยที่กล่าวมาแมจ้ะกดดนัใหท้องค าร่วงลงทดสอบระดบัต ่าสุดบริเวณ 1,754.39 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ราคาทองค า
กลบัฟ้ืนตัวในเวลาต่อมาจากแรงซือ้ Buy the dip  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายังไดร้บัแรงหนุนเพ่ิมจากดอลลารแ์ละอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่ลดช่วงบวกลง  หลงันางแมรี เดลี ประธานเฟด
ซานฟรานซิสโก กล่าวเมื่อวันพธุว่า 'สมเหตุสมผล' ที่เฟดจะขึน้อัตราดอกเบีย้ 50 bpsในเดือนหนา้หากเศรษฐกิจมีพฒันาการตามที่คาดไว ้ ปัจจยันีเ้องช่วยหนนุใหท้องค าฟ้ืนตวัปิดตลาดในแดนบวก  ดา้น
กองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -2.32 ตนั  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(บีโออี) และการเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาหข์องสหรฐั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1772.61 1754.39 1759.50 1764.30 5.00 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,747.80 19.53 106.33 

MA 50 Days 1,789.27 20.40 105.20 

MA 200 Days 1,842.16 22.81 99.71 

RSI 9 Days 62.02 61.70 48.44 

RSI 14 Days 54.23 54.88 51.05 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,000.65 -2.32 

ishare 15,136.03 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8509 -0.2685 0.6907 

10 วัน 0.9768 -0.3285 0.2159 

20 วัน 0.9398 -0.3431 0.3227 

50 วัน 0.9709 0.8466 0.9284 

100 วัน 0.9829 0.2154 0.9160 

200 วัน 0.8147 0.4248 0.1848 

 

 

04 สิงหาคม 2565 

 

 

 

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

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,754 

 

 วานนีร้าคาอ่อนตัวลงทดสอบแนวรบัที่ 1,754 ดอลลารต์่อออนซ ์และสามารถทรงตัวเหนือแนวรบัระดับ
ดงักล่าวไดท้ าใหเ้กิดแรงซือ้ดนัขึน้  โดยราคามีโอกาสปรบัตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นโซน 1,788 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(ระดับสูงสุดของเดือนส.ค.) อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่านไดป้ระเมินแนวตา้นถัดไปโซน 1,800-
1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) รัสเซียย ำ้ "เพโลซี" เยือนไต้หวันเป็นกำรยั่วยุจีน  นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกท าเนียบเครมลิน กล่าวว่า ความตงึเครียดท่ีเกิดจากการยั่วยขุอง

สหรฐัหลงัการเดินทางเยือนไตห้วนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ไม่ควรถกูประเมินต ่าเกินไป 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่ำ รับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสดใส  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปรวิรรตเงินตรานิวยอรก์

ในวนัพุธ (3 ส.ค.) ขานรบัขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง่ของสหรฐั ซึ่งรวมถึงดชันีภาคบรกิารท่ีดีดตวัขึน้ในเดือนก.ค. ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการเปิดเผย

ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ค.ของสหรฐัในวนัพรุ่งนี ้ ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับ

สกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.25% แตะท่ีระดับ 106.5030  ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 134.11 เยน จากระดับ 

132.97 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9623 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9570 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์

แคนาดา ท่ีระดบั 1.2842 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2855 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.0157 ดอลลาร ์

จากระดับ 1.0175 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 1.2145 ดอลลารส์หรัฐ จากระดับ 1.2168 ดอลลารส์หรัฐ ส่วนดอลลาร์

ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6947 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6925 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 416.33 จุด รับผลประกอบกำร-ข้อมูลศก.สดใส  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 400 จุดในวนัพุธ (3 ส.ค.) 

ขานรบัผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีสดใสของสหรฐั ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคบริการท่ีดีดตัวขึน้ในเดือนก.ค. 

ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ค.ของสหรฐัในวันพรุ่งนี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี  

32,812.50 จุด พุ่งขึน้ 416.33 จุด หรือ +1.29%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,155.17 จุด เพิ่มขึน้ 63.98 จุด หรือ +1.56% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 

12,668.16 จดุ เพิ่มขึน้ 319.40 จดุ หรือ +2.59% 

• (-) บอนดย์ีลดส์หรัฐดีดตัว ขำนรับตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่ง  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัขึน้ในวนันี ้ขณะท่ีนกัลงทุนพากัน

ขายพนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง่  ณ เวลา 23.52 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 2.779% ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 3.01% 

• (-) สหรัฐเผยค ำส่ังซือ้ภำคโรงงำนสูงกว่ำคำดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ค าสั่งซือ้ภาคโรงงานของสหรฐัพุ่งขึน้ 2.0% ใน

เดือนมิ.ย. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 1.1% หลงัจากดีดตวัขึน้ 1.8% ในเดือนพ.ค.  เมื่อเทียบรายปี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานทะยานขึน้ 13.5% 

ในเดือนมิ.ย. 

• (-) ดัชนี PMI ภำคบริกำรสหรัฐหดตัวในเดือนก.ค.  เอสแอนดพ์ี โกลบอลเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารของสหรฐั ปรบัตวั

ลงสู่ระดบั 47.3 ในเดือนก.ค. จากระดบั 52.7 ในเดือนมิ.ย. แต่ปรบัตวัขึน้จากตวัเลขเบือ้งตน้ท่ีระดบั 47.0 

• (-) น ้ำมัน WTI ปิดร่วง $3.76 กังวลสต็อกน ้ำมันสหรัฐพุ่ง  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลง 4% ในวนัพุธ (3 ส.ค.) 

หลังจากสหรฐัเปิดเผยตัวเลขสต็อกน า้มันดิบและน า้มันเบนซินพุ่งขึน้ในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากการท่ีกลุ่มประเทศผู้ส่งออ กน า้มัน 

(โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั มีมติปรบัเพิ่มก าลงัการผลิตเพียงเล็กนอ้ย 

 

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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  49.7** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย  51.2** 50.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย  52.6** 53.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.  1.1%** 0.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย  47.3** 47.0 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.  2.0%** 1.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  4.5M** -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


