
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัลดลง 2.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากปริมาณการซือ้ขายเป็นไปอย่างเบาบาง เน่ืองจากตลาดทองค าสหรัฐปิดท าการ
เน่ืองในวนัชาติสหรัฐ ส่วนในวันนีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway ออกข้างในกรอบแคบ 1,806.00-1,811.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค าถูกแรง
กดดนัหลงันกัลงทนุกลบัมาสนใจตลาดสินทรัพย์เส่ียง อาทิเช่น ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ท่ีดีดตวัขึน้กว่า 100 จุด ในเช้านี ้ซึง่มีเหตผุลหลกัมาจากความสมัพนัธ์
ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึน้ หลังประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ อาจจะประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้า
บางส่วนจากจีนท่ีอดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ เป็นผู้ ริเร่ิม เพ่ือบรรเทาอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐ ทัง้หมดนีจ้งึอาจเป็นสญัญาณการยุติสงครามการค้าระหว่างประเทศ
ลงได้ ประเด็นดงักล่าวนอกจะเป็นปัจจยัลบต่อทองค าแล้ว ยงัเป็นปัจจยัลบต่ออีกหนึ่งสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงอาจท าให้ดอลลาร์
อ่อนค่าลงและกลับมาหนุนทองค าได้ในอีกมุมหนึ่ง รวมไปถึงยังมีปัจจัยหนุนทองค าเพิ่มเติมจากการประชุมสันติภาพโลกประจ าปี 2565 หลังบรรดา
เอกอัครราชทูตจากชาติตะวนัตกประจ าประเทศจีนกล่าววิพากษ์วิจารณ์รัสเซียในกรณีบุกโจมตียูเครน  ทัง้กล่าวว่า “สงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นภยัคกุคามท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดต่อระเบียบโลก”  “ถ้ารัสเซียท าได้ตามใจแล้ว โลกของเราก็จะกลายเป็นอนาธิปไตย”  “สงครามท่ีรัสเซียก่อขัดต่อหลักการก่อตัง้ระเบียบสากล
ทัง้หมด” คืนนีใ้ห้นกัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
05-07-2565 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,807.23 1,811.23 4.00 0.22 

Spot Silver ($) 19.96 20.16 0.20 1.00 

เงนิบาท (฿/$) 35.69 35.67 -0.03 -0.07 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,500 30,550 50 0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 113.77 113.71 -0.06 -0.05 

ดชันดีอลลาร ์ 105.14 105.15 0.00 0.00 

เงนิยโูร (€/$) 1.0422 1.0441 0.00 0.18 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,797   1,784  1,769 

       1,821   1,834  1,852 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ $1,803-1,797 

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

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,784 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ทูตชาตติะวันตกในจีนประณามรัสเซียท่ีการประชุมสันตภิาพโลก บรรดาเอกอคัรราชทตูจากชาตติะวนัตกประจ าประเทศจีนกล่าววิพากษ์วิจารณ์

รัสเซียในกรณีบุกโจมตียเูครน ในระหวา่งการประชุมสนัตภิาพโลกประจ าปี 2565 ซึง่จดัขึน้โดยมหาวิทยาลยัชิงหวั ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ การประชุม

ดงักล่าวจดัขึน้ภายใต้หวัข้อ "องค์การสหประชาชาติและระเบียบโลก" โดยมีเอกอคัรราชทตูสหรัฐ เอกอคัรราชทตูองักฤษ เอกอคัรราชทตูฝร่ังเ ศส ท่ีปรึกษา

รัฐบาลจีน และเอกอคัรราชทตูรัสเซีย เข้าร่วมการประชมุ นายนิโคลสั เบิร์นส์ เอกอคัรราชทตูสหรัฐประจ าประเทศจีนกล่าววา่  สงครามรัสเซีย-ยเูครนเป็นภยั

คกุคามท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต่อระเบียบโลก เขาหวงัว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนจะหยุดกล่าวถึงโฆษณาชวนเช่ือของรัสเซียท่ีกล่าวโทษนาโตว่าเป็น

ต้นเหตขุองสงคราม ขณะท่ีนางแคโรไลน์ วิลสนั เอกอัครราชทตูองักฤษประจ าจีนระบุว่า ถ้ารัสเซียท าได้ตามใจแล้ว โลกของเราก็จะกลายเป็นอนาธิปไตย 

ส่วนนายโลรองต์ บีล่ี เอกอคัรราชทตูฝร่ังเศสประจ าประเทศจีนเสริมวา่ สงครามขดัตอ่หลกัการก่อตัง้ระเบียบสากลทัง้หมด 

 (+) ยูเครนเผยต้องใช้งบ 7.5 แสนล้านดอลล์เพ่ือบูรณะประเทศ กร้าวรัสเซียต้องจ่าย นายเดนิส ชไมฮาล นายกรัฐมนตรียูเครนเปิดเผยว่า ยูเครน

ต้องใช้เงินจ านวนมากถึง 7.50 แสนล้านดอลลาร์ในแผนสามระยะเพ่ือบูรณะประเทศซึง่ได้รับความเสียหายจากการรุกรานของรัสเซีย "ในวนันี ้การสูญเสีย

โดยตรงท่ีมีต่อโครงสร้างพืน้ฐานของยูเครนเกินกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์แล้ว" นายชไมฮาลกล่าวและเสริมวา่ "ใครกนัจะเป็นผู้จ่ายเงินส าหรับแผนการบูณะ

ซึง่มีมลูค่าอยู่ท่ี 7.50 แสนล้านดอลลาร์แล้ว" นอกจากนี ้นายกรัฐมนตรียูเครนยังกล่าวว่า รัฐบาลยูเครนเช่ือว่าแหล่งเงินทนุหลกัส าหรับแผนฟื้นฟูควรเป็น

ทรัพย์สินท่ียดึมาจากบรรดาผู้ มีอ านาจของรัสเซีย 

 (-) "ไบเดน" เล็งยกเลิกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีน หวังสกัดเงนิเฟ้อพุ่ง ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น า

สหรัฐ อาจจะประกาศยกเลิกการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าบางส่วนจากจีนภายในสปัดาห์นี ้รวมทัง้ประกาศมาตรการตรวจสอบการอดุหนนุภาคอุตสาหกรรม

ซึง่อาจน าไปสู่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยี แหล่งข่าวระบุว่า ปธน.ไบเดนยังไม่ได้ตดัสินใจในขัน้ตอนสุดท้าย

เก่ียวกบัการระงบัภาษีน าเข้าสินค้าจีน ซึ่งหากมีการบงัคบัใช้ ก็ถือเป็นย่างก้าวแรกท่ีส าคญัของการใช้นโยบายด้านความสมัพันธ์ทางการค้ าระหว่างสหรัฐ

และจีน หลังจากในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา ปธน.ไบเดนได้จัดการประชุมหลายครัง้ร่วมกับคณะท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ เพ่ือหารือเก่ียวกับทา งเลือกในการ

ตดัสินใจท่ีจะยกเลิกมาตรการเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนซึง่อดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ เป็นผู้ ริเร่ิม คณะบริหารของปธน.ไบเดนก าลังพิจารณาผ่อนปรนภาษี

น าเข้าสินค้าจากจีนมลูค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งขึน้อย่างรุนแรง ซึง่กดดนัให้เจ้าหน้าท่ีสหรัฐพยายามหาทางท่ีจะสกดัการ

พุ่งขึน้ของราคาสินค้าท่ีผู้บริโภคใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั 

 (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ พุ่ งเช้านี ้รับข่าวไบเดนเล็งยกเลิกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีน  ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึน้กว่า 100 จุด ขานรับข่าวสหรัฐ

เตรียมประกาศยกเลิกการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าบางส่วนจากจีนภายในสปัดาห์นี ้ณ เวลา 09.05 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึน้ 124 จุด 

หรือ +0.40% แตะท่ี 31,185 จุด หลังส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ น าสหรัฐ อาจจะประกาศยกเลิกการ

จดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าบางส่วนจากจีนภายในสปัดาห์นี ้  

 (-) ภาคบริการจีนเดือนมิ.ย.ขยายตัวเร็วสุดในรอบเกือบ 1 ปี ผลส ารวจซึง่มาร์กิตจดัท าร่วมกบัไฉซินระบวุ่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ

ดีดตวัขึน้แตะระดับ 54.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการขยายตวัรวดเร็วท่ีสุดในรอบเกือบ 1 ปีหรือนับตัง้แต่เดือนก.ค.ปีท่ีแล้ว และเป็นการขยายตวัเดือนแรก 

หลังจากท่ีหดตวัลงติดต่อกนั 3 เดือน ทัง้นี ้ดชันี PMI ท่ีเหนือระดบั 50 บ่งชีว้่า ภาคบริการของจีนยังคงมีการขยายตวั ผลส ารวจของไฉซินสอดคล้องกับท่ี

ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานเม่ือวนัพฤหสับดีว่า ดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.ของจีนพุ่งขึน้แตะระดบั 54.7 จากระดบั 47.8 ในเดือนพ.ค. 

โดยภาคบริการของจีนขยายตัวรวดเร็วท่ีสุดในรอบ 13 เดือน ทัง้นี ้ภาคบริการของจีนได้รับปัจจัยหนุนจากการท่ีเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิก

มาตรการล็อกดาวน์ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิ.ย.ท่ีผ่านมา นายจ้าว ชิงเหอ นักสถิติอาวุโสของ NBS กล่าวว่า "การควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีความ

คืบหน้า รวมทัง้นโยบายและมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือรักษาเสถียรภาพก็มีการบงัคบัใช้รวดเร็วขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีท าให้เศรษฐกิจจีนยงัคงฟืน้ตวัอย่างตอ่เน่ือง" 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษ กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

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

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

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : 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 ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

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

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix  -26.4** -15.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.  0.7%** 1.2% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Holiday: Independence Day  - - 

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

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.8 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.4 53.4 

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

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

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(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 

วนัพฤหสับดีท่ี 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 าคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

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