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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,758.27-1,773.93 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้ 10.54 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้
แรก GDP ประจ าไตรมาส 2 ของสหรัฐท่ี “หดตวั” เป็นไตรมาสท่ี 2 ตดิตอ่กนั จนกังวลเศรษฐกิจถดถอย ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากราคาหุ้นบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ ร่วงลงกว่า 2% 
ในการซือ้ขายท่ีตลาดหุ้นฮ่องกงเช้านี ้หลงักลต.สหรัฐ (SEC) เพิ่มช่ือบริษัทอาลีบาบาอยู่ในกลุ่มรายช่ือบริษัทจีนท่ีจะถูกถอดถอนออกจากการซือ้ขายในตลาดหุ้นสหรัฐ อีกทัง้ ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนก.ค.ของเยอรมนีและยโุรปปรับตวัขึน้จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัขึน้ ตามตลาดหุ้นสหรัฐท่ีพุ่งขึน้เม่ือวนัศกุร์ 
รวมถึง ราคาน า้มนั WTI ร่วงลงเม่ือเท่ียงนี ้หลงัมีรายงานว่าภาคการผลิตของจีนชะลอตวัลงในเดือนก.ค. ซึ่งท าให้นักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบท่ีจะมีต่อความต้องการใช้น า้มัน 
ประเดน็ดงักลา่วอาจเป็นปัจจยักดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติขัน้สดุท้ายเดือนก.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล,ดชันีภาค
การผลติเดือนก.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย. ทัง้นีห้ากราคาไม่หลดุ 1,752-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ 
ทัง้นี ้ควรตดิตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยหากราคาดีดตวัขึน้จนสร้างระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าได้สามารถถือสถานะซือ้ตอ่เพ่ือรอท าก าไรบริเวณแนวต้าน 1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
01-08-2022 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,765.34 1,772.80 7.46 0.42 

Spot Silver ($) 20.32 20.42 0.10 0.49 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,160 30,310 150 0.50 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,120 30,240 120 0.40 

Gold Online Futures (GOU22) 1,733.80 1,781.20 47.40 2.73 

Silver Futures (SVFU22)  18.83 20.40 1.57 8.34 

ดชันดีอลลาร ์ 105.93 105.42 -0.51 -0.48 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,745   1,728  1,711 
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นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
เม่ือราคาขยบัขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาไม่มาก  โดยราคายงัคงมีการแกว่ง
ตัวในระดับสูง แต่ระยะสัน้หากราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือแนวรับโซน 1,752-
1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ราคามีโอกาสปรับตัวขึน้ทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,784 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไมส่ามารถยืนได้ราคาจะออ่นตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือตอ่ไปยงัแนวต้านถดัไป แตห่ากหลดุ 
1,745 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,752-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
Open New หากสามารถยืนเหนือ 1,752-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะซือ้ 
โดยตดัขาดทนุหากหลดุระดบั 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส าหรับการขายท าก าไรอาจ
พิจารณาดบูริเวณ 1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เม่ือผ่านไม่ได้ หรือ หากรับความเสี่ยงได้
สงู อาจพิจารณาเปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรระยะสัน้ 
 



 

 

 (+) สหรัฐเล็งคว ่าบาตรเครือข่ายต้องสงสัยช่วยส่งออกน า้มันอิหร่าน  สหรัฐก าลังพิจารณาคว ่าบาตรนักธุรกิจและกลุ่มเครือข่ายบริษัทในสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ท่ีต้องสงสยัว่าช่วยเหลืออิหร่านในการส่งออกน า้มนั โดยการพิจารณาคว ่าบาตรเป็นส่วนหนึง่ของการเพิ่มแรงกดดนัทางการทูตตอ่อิหร่าน 

ในขณะที่เจ้าหน้าท่ีสหรัฐเร่งผลกัดนัข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน หนงัสือพิมพ์เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นลัรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววา่ บริษัทและ

องค์กรดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาว่าใช้การส่งน า้มันจากเรือสู่เรือในน่านน า้ระหว่างอิรักและอิหร่าน และท าการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือปกปิด

แหล่งท่ีมาของสินค้า โดยขนส่งน า้มันจากอิรักก็จะสามารถหลีกเล่ียงการคว ่าบาตรจากชาติตะวนัตกได้อย่างไรก็ตาม แผนท่ีจะก าหนดเป้าหมายค ว ่า

บาตรกลุ่มท่ีต้องสงสยัว่าหลีกเล่ียงการคว ่าบาตรนี ้ท าให้เกิดปัญหากับคณะท างานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึง่พยายามสร้างสมดุลระหว่างความ

ต้องการท่ีจะควบคุมโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน ขณะเดียวกันก็จัดการปัญหาเงินเฟ้อท่ีได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการคว ่าบาตรการส่งออกน า้มั นจาก

รัสเซีย 

 (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายยูโรโซนเดือนก.ค. สูงขึน้จากขัน้ต้น เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาค

การผลิตขัน้สุดท้ายของยูโรโซนลดลงแตะระดบั 49.8 ในเดือนก.ค. จากระดบั 52.1 ในเดือนมิ.ย. โดยตวัเลขดงักล่าวยังสูงกว่าดชันี PMI ภาคการผลิต

ขัน้ต้นท่ี 49.6 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยูโรโซนหดตวัลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2563 โดยดชันี PMI ท่ีร่วง

ลงต ่ากวา่ระดบั 50 บง่ชีว้า่ ภาคการผลิตของยโูรโซนอยู่ในภาวะหดตวั 

 (+) ยอดขายบ้านในจีนทรุดตัวต่อเน่ือง บ่งชีก้ลุ่มผู้ซือ้ขาดความเช่ือม่ัน ยอดขายบ้านของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่จ านวน 100 แห่ง

ของจีนร่วงลงต่อเน่ืองในเดือนก.ค. บ่งชีว้่าเหตุการณ์ท่ีผู้ ซือ้บ้านรวมตวัประท้วงด้วยการไม่จ่ายค่าจ านองบ้านนัน้ ได้ส่งผลกระทบอย่ างหนกัต่อตลาด

อสงัหาริมทรัพย์ของจีน บริษัทไชน่า เรียล เอสเตท อินฟอร์เมชนั คอร์ป (CRIC) ซึง่เป็นบริษัทวจิยัอสงัหาริมทรัพย์เปิดเผยรายงานในวนันีว้า่ ยอดขายบ้าน

ของบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของจีนจ านวน 100 แห่งรวมกนัร่วงลง 39.7% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี แตะท่ี 5.231 แสนล้านหยว น (7.8 

หม่ืนล้านดอลลาร์) เน่ืองจากความต้องการยงัคงซบเซาท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต ่า แม้วา่รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นการซือ้ก็ตาม 

 (-) น า้มัน WTI ร่วง $1.30 กังวลภาคการผลิตจีนชะลอตัวฉุดดีมานด์ ราคาน า้มนั WTI ร่วงลงช่วงเท่ียงนี ้หลงัมีรายงานวา่ภาคการผลิตของจีนชะลอ

ตวัลงในเดือนก.ค. ซึง่ท าให้นกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะมีต่อความต้องการใช้น า้มนั ขณะเดียวกนันกัลงทนุชะลอการซือ้ขายก่อนท่ีจะรู้ผล

การประชมุกลุ่มโอเปกพลสัในวนัท่ี 3 ส.ค.นี ้ณ เวลา 11.58 น.ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ส่งมอบเดือนก.ย.ร่วงลง 1.30 ดอลลาร์ 

หรือ 1.32% แตะท่ี 97.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า โอเปกพลสัมีแนวโน้มท่ีจะคงการผลิตไว้ท่ีระดบัเดิมในการ

ประชุมวนัท่ี 3 ส.ค.นี ้ขณะท่ีนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการยากท่ีโอเปกพลัสจะเพิ่มการผลิต เน่ืองจากหลายประเทศในกลุ่มโอเปกพลัสก าลังเ ผชิญกับ

ปัญหาในการผลิตให้ได้ตามโควตา 

 (-) ยูเครนจ่อส่งออกธัญพืชครัง้แรกนับตัง้แต่รัสเซียบุกโจมตีในวันนี ้กระทรวงกลาโหมตรุกีเปิดเผยวา่ เรือบรรทกุธัญพืชจากยูเครนมีก าหนดออก

เดนิทางเป็นครัง้แรกในวนันี ้(1 ส.ค.) นบัตัง้แต่ถกูรัสเซียบุกโจมตีเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ.ท่ีผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงการรับประกนัความปลอดภยัในการเดนิทาง 

พร้อมเสริมวา่ยเูครนจะส่งออกธัญพืชผ่านทางเรือเพิ่มเตมิในอนาคตอนัใกล้ ตอ่จากการขนส่งของเรือล าแรกในวนันี ้ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ เรือรา

โซนี (Razoni) ซึ่งติดธงชาติเซียร์ราลีโอนจะเดินทางออกจากท่าเรือโอเดสซา เพ่ือล าเลียงข้าวโพดไปยังประเทศเลบานอน ความเคล่ือนไหวดงักล่าว

เกิดขึน้หลงัจากท่ีรัสเซีย ยูเครน ตรุกี และองค์การสหประชาชาติ (UN) ลงนามในข้อตกลงส่งออกธัญพืชและปุ๋ ยเม่ือเดือนก.ค. เพ่ือเปิดทางให้สามารถ

ส่งออกธญัพืชจากเมืองชอร์โนมอร์สก์, โอเดสซา และทา่เรือปิฟเดนนีได้อย่างปลอดภยั 

 (-) ยอดค้าปลีกเยอรมนีร่วง 8.8% ในมิ.ย. ทรุดหนักสุดในรอบ 3 ทศวรรษ  ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือน

มิ.ย. ของเยอรมนีลดลงมากท่ีสุดในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ เม่ือเทียบรายปี เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ สงครามในยเูครน และโรคระบาด 

ทัง้นี ้ยอดค้าปลีกเยอรมนีเดือนมิ.ย. ลดลง 8.8% เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นการปรับตวัลงมากท่ีสุดนบัตัง้แต่เร่ิมมี การเก็บข้อมลูในปี 

2537 ด้านนกัวเิคราะห์ในผลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์คาดการณ์วา่ ยอดค้าปลีกเยอรมนีจะลดลง 8.0% 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

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   52.3 52.3 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.3 53.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   0.3 -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.99M 11.25M 

วนัพธุท่ี 3 ส.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   49.2 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   50.6 50.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.3 53.3 

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

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   47.0 47.0 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   0.8% 1.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -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 

 
 

 

 


