
 

 

 

 

   

สรุป หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดดิง่ลง  43.43 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากหลายปัจจยักดดนัทัง้ 1.สกุลเงินยโูรดิ่งลงกว่า 1.5% แตะระดบัต ่าสุดในรอบ 20 ปี 
จากวกิฤตพลงังานอาจส่งผลให้เศรษฐกิจในยูโรโซนเผชิญภาวะถดถอย และดชันี PMI ภาคการผลิต-บริการขัน้สุดท้ายของยโูรโซน ดิ่งลงสู่ระดบั 52.0 ในเดือน
มิ.ย. 2.ดชันีดอลลาร์พุ่งขึน้ 1.28% ท าสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปีท่ี 106.792 และ 3.สญัญาน า้มนัดิบ  WTI ปิดร่วงลงกว่า 8% และสญัญาน า้มนัดิบ BRENT ดิ่ง
ลงกว่า 9% ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,763.80-1,772.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยยังมีแรงกดดนัเข้ามาต่อเน่ือง หลังนายบอริส 
จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ จ่อถูกรัฐสภาอังกฤษซกัฟอกในวนันี ้(6 ก.ค.) จากสมาชิกรัฐสภาอาวโุส หลงัจากรัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลข องนาย
จอห์นสนัประกาศลาออกเน่ืองจากไม่พอใจในการท าหน้าท่ีผู้น าของนายจอห์นสนั ซึง่ประเด็นดงักล่าวอาจส่งผลให้สกุลเงินปอนด์อ่อนค่าลง ไปเป็นแรงหนุน
สกลุเงินดอลลาร์ให้แข็งคา่ขึน้ และจึงกลบัมาเป็นประเด็นกดดนัทองค า อย่างไรก็ตามในวนันีย้งัพอมีปัจจยัหนนุพยุงไว้ จากนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเร่ิมตรวจหาเชือ้
โควิด-19 ให้กับประชาชนจ านวนมากอีกรอบ ซึง่สร้างความกงัวลว่าเซี่ยงไฮ้จะกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวด รวมไปถึงมาเก๊าสัง่ล็อกดาวน์โรงแรม 
Grand Lisboa หลงัยอดผู้ติดเชือ้ในมาเก๊าเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในขณะนี ้ส าหรับวนันีน้ักลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดั ชนี PMI ภาค
บริการ, JOLTS Job Openings และรายงานการประชมุเฟดประจ าเดือนมิ.ย. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 กรกฎาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
06-07-2565 12:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,763.80 1,765.50 1.70 0.10 

Spot Silver ($) 19.18 19.08 -0.10 -0.52 

เงนิบาท (฿/$) 35.94 36.03 0.09 0.25 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,550 30,250 -300 -0.98 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 102.72 103.57 0.85 0.83 

ดชันดีอลลาร ์ 106.49 106.57 0.09 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.0266 1.0246 0.00 -0.19 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,752   1,737  1,722 

       1,786   1,803  1,824 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,784-1,786 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,763-1,752 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,803 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) สหรัฐเส่ียงคุมฝีดาษลิงไม่อยู่  เหตุรัฐบาลรับมือล่าช้าเกินไป ส านกัข่าวซนิหวัน าเสนอรายงานจากเดอะ ฮิลล์ (The Hill) เว็บไซต์ข่าวการเมือง

ของสหรัฐ ซึง่ระบวุ่า ผู้ เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เตือนว่า สหรัฐมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง เนื่องจากรัฐบาล

ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า รายงานดงักล่าวระบเุมื่อวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา (3 ก.ค.) ว่า รัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดน รับมือกบัการแพร่ระบาด

ของโรคฝีดาษลิงล่าช้าเกินไป ซึง่สะท้อนถงึช่วงเวลาเลวร้ายท่ีสดุของการแพร่ระบาดระยะแรก ๆ ของโรคโควิด-19 

 (+) เซี่ยงไฮ้ระดมตรวจโควิดขนานใหญ่ หวั่นล็อกดาวน์รอบใหม่ฉุดเศรษฐกิจ  นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเร่ิมด าเนินการตรวจหาเชือ้โควิด-19 ให้กับ

ประชาชนจ านวนมากอีกรอบ ซึ่งสร้างความกังวลว่าเซี่ยงไฮ้จะกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดตามนโยบายโควิด เป็นศูนย์ (Covid Zero) 

ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้ออกแถลงการณ์ว่า พืน้ท่ี 9 เขตจากทัง้หมด 16 เขต ของเซี่ยงไฮ้ รวมถึงบางพืน้ท่ีในอีก 3 เขต จะ

ด าเนินการตรวจหาเชือ้โควิด-19 สองรอบไปจนถึงวนัพฤหสับดีนี ้(7 ก.ค.) เพื่อค้นหาและป้องกนัความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโดยเร็วท่ีสดุ ส่วนด้าน

รัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊าสัง่ล็อกดาวน์โรงแรมแกรนด์ ลิสบวั (Grand Lisboa) ซึง่เป็นหนึ่งในโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุในมาเก๊า หลงัจากพบ

ผู้ติดเชือ้โควิด-19 มากกว่า 10 รายในโรงแรมดงักล่าวเมื่อวนัองัคาร (5 ก.ค.) ขณะท่ียอดผู้ติดเชือ้ในมาเก๊าเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วในขณะนี ้

 (-) ดอลล์แข็งค่า นลท.แห่ซือ้สกุลเงินปลอดภัยเหตุวิตกศก.ถดถอย  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ี

ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัองัคาร (5 ก.ค.) โดยดชันีดอลลาร์พุ่งขึน้ทะลรุะดบั 106 ท าสถิติสงูสดุในรอบ 20 ปี เนื่องจากนกัลงทนุพากนัเข้าซือ้

ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทัง้นี ้ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวขอ ง

ดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน พุ่งขึน้ 1.30% แตะที่ระดบั 106.5350 

 (-) "บอริส จอห์นสัน" จ่อถูกสภาอังกฤษซักฟอก หลังรัฐมนตรีลาออกเหตุไม่พอใจบทบาทนายกฯ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี

องักฤษเตรียมเข้าชีแ้จงต่อรัฐสภาองักฤษในวนันี ้(6 ก.ค.) เพื่อตอบข้อซกัถามของสมาชิกรัฐสภาอาวโุส หลงัจากรัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของ

นายจอห์นสันประกาศลาออกเน่ืองจากไม่พอใจในการท าหน้าท่ีผู้น าของนายจอห์นสนั ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายริชิ ซูแนค รัฐมนตรีคลัง

องักฤษ และนายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีสาธารณสขุ ได้พร้อมใจกนัยื่นใบลาออกจากต าแหน่งต่อนายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษเมื่อวานนี  ้

(5 ก.ค.) และยงัมีรัฐมนตรีช่วยอีกหลายคนท่ีประกาศลาออก โดยพวกเขากล่าวว่าไม่สามารถท างานในรัฐบาลชดุนีไ้ด้อีกต่อไป เน่ืองจากมีข่าวอื อ้ฉาว

มากมายเกิดขึน้ในคณะบริหารของนายจอห์นสนัในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ทัง้นี ้คาดว่าจะมีสมาชิกพรรคอนรัุกษ์นิยมประกาศตวัเป็นปรปักษ์กบันาย

จอห์นสันมากขึน้ เมื่อเขาเข้าชีแ้จงต่อรัฐสภาเพื่อตอบข้อซักถามตามวาระรายสัปดาห์ ก่อนท่ีเขาจะเผชิญกับการถูกซักฟอกจากประธาน

คณะกรรมาธิการรัฐสภาเป็นเวลา 2 ชัว่โมง  

 (-) น า้มัน WTI ปิดร่วง $8.93 หลุด $100 กังวลจีนล็อกดาวน์ฉุดดีมานด์ สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 8% 

หลุดจากระดับ 100 ดอลลาร์ในวันอังคาร (5 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลว่า เศรษฐกิจโลกท่ีส่งสัญญาณถดถอยและการท่ีจีนมีแนวโน้มจะ

กลบัมาล็อกดาวน์เมืองส าคญันัน้ อาจส่งผลให้ความต้องการใช้น า้มนัในตลาดโลกทรุดตวัลงด้วย ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 

8.93 ดอลลาร์ หรือ 8.2% ปิดท่ี 99.50 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 25 เม.ย. ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบ

เดือนก.ย. ดิ่งลง 10.73 ดอลลาร์ หรือ 9.5% ปิดท่ี 102.77 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 10 พ.ค. สญัญาน า้มนัดิบ WTI และ

น า้มนัดิบเบรนท์ ต่างก็ร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวนัเดียวท่ีรุนแรงท่ีสดุนับตัง้แต่วนัท่ี 9 มี.ค. เน่ืองจากนักลงทนุกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์โควิด-19 ใน

ประเทศจีน 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      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 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 าคัญ 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   53.0** 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   54.3** 53.4 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   1.6%** 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 

 
 

 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

