
 

 

03 August 2022 
 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัมีการดีดตัวขึน้มาจากช่วงเช้าและเคล่ือนไหวอยูภ่ายในกรอบ 1,754.70-1,770.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยวานนีร้าคาทองค าปิดลดลง 11.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรง
กดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ขานรับถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าท่ีเฟดหลายราย ท่ีคาดว่าเฟดจะขึน้ดอกเบีย้ต่อไปก่อนหากเงินเฟ้อไมป่รับตวัลงสู่เป้าหมาย ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจัย
หนุนจากนายฮิโรคาส ุมตัสึโนะ โฆษกรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ทางการญ่ีปุ่ นมีความกังวลเก่ียวกบัการท่ีจีนด าเนินการซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวัน เพ่ือแสดงแสนยานภุาพตอบโต้การเดินทาง
เยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ หลงัจีนประกาศเตือนให้สายการบนิหลีกเล่ียงการใช้เส้นทางบินรอบเกาะไต้หวัน อยา่งไรก็ตาม นายเจมส์ บลูลาร์ด ประธานเฟด
สาขาเซนต์หลยุส์ เช่ือเศรษฐกิจสหรัฐหลีกเล่ียงภาวะถดถอยได้แม้จ าเป็นต้องขึน้ดอกเบีย้ต่อ ประกอบกบัดชันี PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้สดุท้ายยโูรโซน เดือนก.ค.หดตวัต ่าสดุในรอบ 17 เดือน 
ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีต้ิดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย เดือนก.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดชันีภาคบริการ 
เดือนก.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนม.ิย. และสต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) ทัง้นีเ้น้นการซือ้เก็งก าไร
ระยะสัน้ เข้าซือ้ในบริเวณ 1,754-1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์) พิจารณาขายเพ่ือหวงัท าก าไรช่วงสัน้หากไมผ่่านแนวต้าน 1,771-1,788 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
03-08-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.30 1,765.25 5.95 0.34 

Spot Silver ($) 20.01 19.93 -0.08 -0.40 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,450 30,410 -40 -0.13 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,450 30,450 0 0.00 

Gold Online Futures (GOU22) 1,784.50 1,775.10 -9.40 -0.53 

Silver Futures (SVFU22)  20.40 20.00 -0.40 -1.96 

ดชันดีอลลาร ์ 106.34 106.18 -0.17 -0.16 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,747   1,729  1,711 

        1,771   1,788  1,803 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หลงัจากราคาทิง้ตัวลงแรงวานนี ้มีแรงซือ้ดันให้ราคาฟื้นตัว
ขึน้ได้บ้าง  ทัง้นี ้ ในระยะสัน้หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,754-1,747 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท าให้มีแนวโน้มดันขึน้สู่บริเวณ 1,771-1,788 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
อย่างไรก็ตามในโซนดงักลา่วขึน้ไป ต้องระวงัแรงขายท าก าไรที่จะออกมา หากราคา
ไมส่ามารถยืนเหนือแนวต้านโซนดงักล่าวได้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,771-1,788 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือต่อไปยังแนวต้านถัดไป แต่
หากหลดุ 1,747 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,754-1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,788 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New หากราคาไม่หลดุ 1,754-1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สามารถเปิดสถานะ
ซือ้ เพื่อหวังท าก าไรจากการดีดตัวระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม อาจดูแรงซือ้แรงขาย
ในช่วงนีเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจ แต่หากราคาดีดกลบัแต่ไม่สามารถยืนเหนือแนว
ต้านโซน 1,771-1,788 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ให้แบง่ขายท าก าไร 
 



 

 

 (+) ปธน.ไต้หวันแถลงขอบคุณ "เพโลซี" ยันจะไม่อ่อนข้อให้การคุกคามใด ๆ ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวนิ ผู้น าไต้หวนักล่าวขอบคณุนางแนนซี เพโล
ซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐท่ีเดนิทางเยือนไต้หวนั และสนบัสนนุไต้หวนัอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาท่ีส าคญัเช่นนี ้และกล่าว่าไต้หวนัจะไม่ยอม
อ่อนข้อให้กับภัยคุกคามทางทหารท่ีรุนแรงขึน้ ปธน.ไช่ยังกล่าวด้วยว่า นางเพโลซีเป็นหนึ่งในเพ่ือนคนส าคัญท่ีสุดของไต้หวนั และขอบคุณ ในการ
สนบัสนนุอย่างไม่เปล่ียนแปลงบนเวทีโลก ไต้หวนัเป็นพนัธมิตรท่ีไว้วางใจได้ของสหรัฐ และจะยงัคงท างานร่วมกบัสหรัฐตอ่ไปเพ่ือกระชบัความร่วมมือใน
ด้านความมัน่คง การพฒันาเศรษฐกิจ และหว่งโซอ่ปุทาน 

 (+) ญ่ีปุ่นหวั่นจีนซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันกระทบเขตเศรษฐกิจของประเทศ นายฮิโรคาสุ มตัสโึนะ โฆษกรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่ ทางการญ่ีปุ่ นมี
ความกังวลเก่ียวกับการท่ีจีนด าเนินการซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวัน หลังจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือน
ไต้หวนัเม่ือวานนี ้นายฮิโรคากล่าววา่ ญ่ีปุ่ นมีความหวัน่วิตกตอ่แผนการซ้อมรบบริเวณใกล้กบัใต้หวนัของจีนในวนัพรุ่งนี ้(4 ส.ค.) เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักล่าว
ทบัซ้อนกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้จีนมองว่าไต้หวนัเป็นจังหวดัหนึ่งท่ีทรยศต่อจีนและรอการรวมชาติด้วยการใช้ก าลังหากจ าเป็น ทางด้าน
คณะรัฐมนตรีไต้หวนัเปิดเผยวนันี ้ไต้หวนัได้เพิ่มระดบัการเฝ้าระวงั พร้อมทัง้วางแผนด้านการรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัรอบพืน้ท่ี ของเกาะ
ไต้หวนั หลงัจากท่ีจีนประกาศซ้อมรบตอ่เน่ืองเพ่ือตอบโต้การเดนิทางไปเยือนไต้หวนัของนางเพโลซี 

 (+) จีนส่ังห้ามน าเข้าผลไม้ตระกูลส้มและผลิตภัณฑ์ปลาจากไต้หวัน ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) เปิดเผยวา่ จีนจะระงบัการน าเข้าผลไม้ตระกูล
ส้มและผลิตภณัฑ์ปลา 2 ชนิดจากไต้หวนัตัง้แตว่นันี ้(3 ส.ค.) เป็นต้นไป โดยอ้างวา่เป็นการกระท าเพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ทัง้นี ้GAC ระบุในแถลงการณ์ทางออนไลน์ว่า จีนจะระงบัการน าเข้าผลไม้ตระกลูส้ม อาทิ เกรปฟรุต มะนาว และส้ม รวมถึงปลาดาบเงินใหญ่และปลา
สีกุนแช่แข็งตามกฎระเบียบของทางการจีน หลงัเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจีนตรวจพบเพลีย้แป้ง (Planococcus minor) และสารเคมีตกค้างเกินคา่มาตรฐานใน
ผลไม้ตระกลูส้ม และพบเชือ้โควดิ-19 บนบรรจภุณัฑ์ปลา โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป  

 (+) เยอรมนีส่งออกเดือนมิ.ย.พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับดีมานด์ต่างประเทศสดใส ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวนันีว้่า ยอด
ส่งออกเดือนมิ.ย.พุ่งขึน้ 4.5% เม่ือเทียบรายเดือน ซึง่เป็นการขยายตวัแข็งแกร่งท่ีสุดเป็นประวตักิารณ์ และเป็นการปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเดือนท่ี 3 โดยได้
แรงหนนุจากอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่งจากต่างประเทศ ซึง่รวมถึงสหภาพยุโรป, สหรัฐ และจีน ข้อมลูจากส านกังานสถิตริะบวุ่า ยอดส่งออกไปยงัสหรัฐ ซึง่เป็น
ตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสดุของเยอรมนี พุ่งขึน้ 6.2% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่ยอดส่งออกไปยงัสหภาพยุโรปเพิ่มขึน้ 3.9% 

 (-) ปธ.เฟดเซนต์หลุยส์ม่ันใจศก.สหรัฐรอดภาวะถดถอยแม้เฟดเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้  นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาเซนต์หลุยส์ยงัคงเช่ือมัน่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะถดถอยได้ แม้เขามองวา่ เฟดจ าเป็นต้องเดินหน้าขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย
ต่อไป เพ่ือควบคุมเงินเฟ้อ "ผมคิดว่าเงินเฟ้อร้อนแรงมากกว่าท่ีผมคาดการณ์เอาไว้ในช่วงไตรมาส 2 ดังนัน้เราจึงจ าเป็นต้องปรับขึน้อัต ราดอกเบีย้
มากกวา่ท่ีผมเคยแนะน าเอาไว้ก่อนหน้านีเ้ล็กน้อย" นายบูลลาร์ดกล่าว ทัง้นี ้นายบูลลาร์ดประมาณการว่า อตัราดอกเบีย้นโยบายจ าเป็นต้องอยู่ท่ีกรอบ 
3.75% - 4.00% ภายในสิน้ปี 2565 จากปัจจบุนัซึง่อยู่ท่ีกรอบ 2.25% - 2.50% หลงัเฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้

 (-) PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้สุดท้ายยูโรโซนก.ค.หดตัวต ่าสุดในรอบ 17 เดือน เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยในวนันี ้(3 ส.ค.) ว่า ดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สุดท้ายของยูโรโซน ลดลงแตะ 51.2 ในเดือนก.ค. จากระดบั 53.0 ในเดือนมิ.ย. แต่ยงัสูงกว่าตวัเลขประมาณ
การขัน้ต้นท่ีระดบั 50.6 ขณะที่ ดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยูโรโซน ซึง่เผยแพร่ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ส.ค. ลดลงแตะระดบั 49.8 ในเดือนก.ค. จาก
ระดบั 52.1 ในเดือนมิ.ย. ส่วนดชันี PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้สุดท้ายของยูโรโซน หดตวัลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 17 เดือน ท่ี 49.9 ในเดือนก.ค. 
จากระดบั 52.0 ในเดือนมิ.ย. แตย่งัสงูกวา่ตวัเลขประมาณการขัน้ต้นท่ี 49.4 เล็กน้อย 

 (-) ดัชนี PMI ภาคบริการขัน้สุดท้ายของอังกฤษเดือนก.ค. ร่วงต ่าสุดในรอบ 17 เดือน  เอสแอสด์พี โกลบอล/ซีไอพีเอส เปิดเผยในวนันี ้(3 ส.ค.) 
วา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สุดท้ายเดือนก.ค. ขององักฤษปรับตวัลงสู่ 52.6 จาก 54.3 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 17 
เดือน และต ่ากวา่ตวัเลขดชันี PMI ภาคบริการเบือ้งต้นท่ี 53.3 เน่ืองจากเศรษฐกิจยงัคงได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อท่ีใกล้แตะเลขสองหลกัสู่ระดบัต ่าท่ีสุด
นบัตัง้แตต้่นปี 2564 

 
 

 
 

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   52.2** 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   47.0 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 

 
 

 

 


