
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 3.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จาก Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ 2.882% และดชันีภาคการผลิตสหรัฐ 
เดือนมิ.ย.ดิ่งลงต ่าสุดในรอบ 2 ปี สู่ 53.0 ต ่ากว่าคาดท่ี 54.9 สะท้อนกิจกรรมภาคการผลิตชะลอตวัลง แต่ดชันีดอลลาร์แข็งค่ารับแรงซือ้สกุลเงินปลอดภัย 
ทา่มกลางความวิตกเก่ียวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway ออกข้างในกรอบแคบ 1,805.30-1,814.09 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ โดยยังคงได้รับปัจจัยหนุนมาจากความตึงเครียดท่ีเกิดขึน้จากความขัดแย้งระหว่าง “รัสเซีย-ยูเครน” อยู่ หลัง นายแอนโทนี อัลบาเนซี นายกฯ 
ออสเตรเลีย เผยออสเตรเลียจะจดัส่งรถหุ้มเกราะเพิ่มอีก 34 คนัให้แก่ยูเครน และจะสั่งห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซีย ประกอบกบัศลุกากรตรุกีได้ควบคมุเรือ
ขนส่งสินค้ารัสเซียล าหนึ่งซึ่งบรรทุกััพพืชท่ียูเครนระบุว่าถูกขโมยไป ซึ่งยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าขโมยััพพืชไปจากดินแดนท่ียึดได้ ขณะท่ีทางการรัสเซีย
ปฏิเสัวา่รัสเซียไม่ได้ขโมยััพพืชของยูเครนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยงัพอมีปัจจยักดดนัทองค ามาจาก นาง Cathie Wood ผู้ก่อตัง้บริษัท ARK Invest เผย
ใน podcast รายการ In the Know ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้มั่นใจถึงแนวโน้มในระยะยาวของตลาดคริปโตฯ ท่ีเน้นเร่ืองความโปร่งใส และอาจส่งผล
กระทบกบัตลาดการเงินแบบดัง้เดิม ส าหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  ขณะท่ีปริมาณการซือ้ขายในวนันีอ้าจเบาบางกว่าปกติ เน่ืองจาก
ตลาดเงิน ตลาดทนุ และตลาดทองค าของสหรัฐ จะปิดท าการในวนัจนัทร์ท่ี 4 ก.ค. เน่ืองในวนัชาตสิหรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
04-07-2565 12:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,810.10 1,813.04 2.94 0.16 

Spot Silver ($) 19.87 19.89 0.02 0.10 

เงนิบาท (฿/$) 35.54 35.64 0.10 0.28 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,450 30,550 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 111.38 111.60 0.22 0.20 

ดชันดีอลลาร ์ 105.07 105.13 0.06 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.0428 1.0430 0.00 0.02 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,797   1,784  1,769 

       1,821   1,834  1,848 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,797-1,784 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,821-1,834 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,784 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ออสเตรเลียแบนน าเข้าทองค ารัสเซีย พร้อมส่งมอบรถหุ้มเกราะให้ยูเครน นายแอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเปิดเผยว่า 

ออสเตรเลียจะจดัส่งรถหุ้มเกราะเพิ่มอีก 34 คนัให้แก่ยูเครน และจะสัง่ห้ามน าเข้าทองค าจากรัสเซีย ในระหว่างการแถลงตอ่ส่ือมวลชน ณ กรุงเคีย  ร่วมกบั

ประัานาัิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีนัน้ นายอัลบาเนซีกล่าวว่า ออสเตรเลียจะก าหนดมาตรการคว ่าบาตรและระงบัวีซ่าของรัฐมนตรีและผู้ มีอ า นาจของ

รัสเซียอีก 16 คน ซึง่ส่งผลให้จ านวนชาวรัสเซียทัง้หมดท่ีออสเตรเลียคว ่าบาตรเพิ่มขึน้เป็น 843 ราย นอกจากนี ้นายอลับาเนซีกล่ าวว่า ออสเตรเลียจะจดัส่ง

รถล าเลียงพลหุ้นเกราะอีก 14 ล า และยานเกราะบุชมาสเตอร์ (Bushmaster) จ านวน 20 คนั ทัง้นีอ้อสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหพ่ท่ีสุดท่ีไม่ใช่

สมาชิกนาโตท่ีช่วยชาตติะวนัตกสนบัสนนุยเูครน 

 (+) ศุลกากรตุรกียึดเรือรัสเซียที่ลักลอบขนส่งธัญพืชยูเครนได้แล้ว รายงานระบุวา่ ก่อนหน้านีท้างการยเูครนได้ร้องขอให้ตรุกีควบคมุเรือบรรทกุสินค้า

ซีเบ็ค โซลี (Zhibek Zholy) ของรัสเซียเอาไว้ นายแวสซิล บ็อดนา เอกอคัรราชทตูยูเครนประจ าตรุกีเปิดเผยว่า ขณะนีเ้จ้าหน้าท่ีศลุกากรตรุกีได้ควบคมุเรือ

ขนส่งสินค้ารัสเซียล าหนึ่งซึง่บรรทกุัพัพืชท่ียูเครนระบวุ่าถกูขโมยไปได้แล้ว  นายบ็อดนาเปิดเผยกบัสถานีโทรทศัน์แหง่ชาตยิเูครนวา่ "เราได้รับความร่วมมือ

อย่างเต็มท่ีจากทางการตรุกี ขณะนีเ้รือล าดงักล่าวจอดอยู่ท่ีบริเวณทางเข้าท่าเรือ ซึง่เรือถูกควบคมุโดยเจ้าหน้าท่ีศลุกากรของตรุกี"  และเสริมวา่ ชะตากรรม

ของเรือล านีข้ึน้อยู่กบัผลการหารือกนัของผู้ตรวจสอบในวนัจนัทร์นี ้(4 ก.ค.) และหวงัวา่ยูเครนจะสามารถยึดัพัพืชคืนมาได้ ยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าขโมย

ัพัพืชไปจากดินแดนท่ีกองก าลงัรัสเซียยึดได้ นบัตัง้แต่การรุกรานท่ีเร่ิมขึน้เม่ือปลายเดือนก.พ. อย่างไรก็ตาม ทางการรัสเซียเคยออกปฏิเสัว่ารัสเซียไม่ได้

ขโมยัพัพืชของยเูครนแตอ่ย่างใด 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบเยน นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจถดถอย  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเล็กน้อยบริเวณกรอบบน 134 เยน เน่ืองจาก

นกัลงทนุยงัคงกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลงัข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอเกิดคาดการณ์ ซึง่ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัับตัรรัฐบาลสหรัฐ

ปรับตวัลงด้วย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 135.01-135.02 เยน เทียบกบั 135.17-135.27 เยนท่ีตลาด

นิวยอร์ก และ 135.30-135.32 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวนัศกุร์ 

 (+) มาเก๊าระดมตรวจโควิดทัง้เมืองอีก 3 ครัง้หลังยอดพุ่ง แต่ยังเปิดกาสิโนต่อไป  มาเก๊าเร่ิมการตรวจหาเชือ้โควิด-19 รอบใหม่ในประชาชนทัว่ทัง้

เมืองมากกว่า 600,000 คนในวนันี ้(4 ก.ค.) โดยจะท าการตรวจ 3 ครัง้ภายในสัปดาห์นี ้ และในระหว่างนัน้ประชาชนต้องท าการตรวจแบบทราบผลเร็ว 

(Rapid Antigen Test) ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัจากมาเก๊าพบผู้ ป่วยรายใหม่ 90 รายในวนัอาทิตย์ (3 ก.ค.) ท าให้

จ านวนผู้ติดเชือ้รวมเพิ่มเป็น 784 รายนบัตัง้แต่กลางเดือนมิ.ย. โดยมีมากกว่า 11,000 คนอยู่ระหว่างการกกัตวั ซึง่เป็นการระบาดครัง้เลวร้ายท่ีสุดในมาเก๊า

ซึง่เป็นศนูย์กลางการพนนัท่ีใหพ่ท่ีสดุในโลก 

 (-) Cathie Wood  กล่าวตลาดคริปโตจะดีขึน้ในระยะยาว ในตอนล่าสุดของ podcast รายการ In the Know นาง Cathie Wood ผู้ก่อตัง้บริษัท ARK 

Invest ยังคงมองโลกในแง่ดีว่า “ฉันอยากจะบอกว่า ฉันรู้สึกดีขึน้มากเก่ียวกับสิ่งท่ีก าลังเกิดขึน้ในโลกคริปโตในตอนนี ้คุณจะเห็นว่า Bitcoin ก าลังรอ

สพัพาณการ capitulation อีก 2-3 สัพพาณ และในช่วง 2-3 ท่ีผ่านมาเราก็ยังไม่เจอข่าวร้ายสักเท่าไหร่” เัอยังบอกอีกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้

มัน่ใจถึงแนวโน้มในระยะยาวของตลาดคริปโต โดยเน้นเร่ืองความโปร่งใสของตลาดคริปโตอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคพัในตลาดการเงินแบบดัง้เ ดิม 

นอกจากนีข้้อมลูจาก Glassnode ระบวุ่า เจ้ามือรายใหพ่ (กระเป๋าคริปโตท่ีมี Bitcoin มากกว่า 1,000 BTC) ได้มีการช้อนซือ้ BTC ในจ านวนท่ีคอ่นข้างมาก 

อยู่ท่ีเฉล่ียราว ๆ 140,000 BTC ตอ่เดือน 

 

 

 

 

ที่มา : อินโ เควสท์, กรุงเทพัุรกิจออนไลน์, The Standard, Efinancethai และ Siam Blockchain 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนพุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพุั ที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั พ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประัานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั พ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคพัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -20.0 -15.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   1.0% 1.2% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Holiday: Independence Day   - - 

วนัองัคารท่ี 5 ก.ค. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.4 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.8 52.8 

 15.30 น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.4 53.4 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   0.5% 0.3% 

วนัพุั ท่ี 6 ก.ค. 13.00 น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   -0.5% -2.7% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   51.6 51.6 

 21.00 น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.85M 11.40M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.   54.6 55.9 

วนัพ หสับดีท่ี 7 ก.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.15 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP   200K 128K 

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   230K 231K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -2.8M 

วนัศกุร์ท่ี 8 ก.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.3% 0.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.   275K 390K 

 19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนมิ.ย.   3.6% 3.6% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง   2.0% 2.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคพัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่01 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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