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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
06-07-2022 12:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,763.80 1,765.49 1.69 0.10 

Spot Silver ($) 19.18 19.06 -0.12 -0.63 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,740 30,340 -400 -1.30 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,740 30,360 -380 -1.24 

Gold Online Futures (GOU22) 1,815.60 1,779.00 -36.60 -2.02 

Silver Futures (SVFU22)  20.06 19.38 -0.68 -3.39 

ดชันดีอลลาร ์ 106.49 106.57 0.08 0.08 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลงัจากราคาทองค าทิง้ตวัลงแรง หากราคาฟืน้ตวัขึน้ช่วงสัน้ไม่ผ่าน
แนวต้านท่ี 1,784-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ยงัคงต้องระมดัระวงัแรง
ขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรับตวัขึน้
ยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ราคาทองค าปรับตวัลง
ไม่มากราคาจะยังแกว่งตัวในกรอบแนวรับระยะสัน้ในโซน 1,763-
1,752 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะขายท าหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้าน 1,784-
1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสถานะขายตดัขาดทุนหากราคาผ่าน 
1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพ่ือรอเข้าซือ้คืน หรือปิดสถานะขายท า
ก าไร เม่ือราคาอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,763-1,752 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีปิ้ดดิง่ลง  43.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากหลายปัจจยักดดนัทัง้ 1.สกลุเงินยูโรดิง่ลงกว่า 1.5% แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปี จากวิกฤตพลงังานอาจสง่ผล
ให้เศรษฐกิจในยโูรโซนเผชิญภาวะถดถอย และดชันี PMI ภาคการผลติ-บริการขัน้สดุท้ายของยโูรโซน ดิ่งลงสู่ระดบั 52.0 ในเดือนมิ.ย. 2.ดชันีดอลลาร์พุ่งขึน้ 1.28% ท าสถิตสิงูสดุในรอบ 20 
ปีท่ี 106.792 และ 3.สญัญาน า้มนัดิบ  WTI ปิดร่วงลงกว่า 8% และสญัญาน า้มันดิบ BRENT ดิ่งลงกว่า 9% ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,763.80-1,772.78 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยยงัมีแรงกดดนัเข้ามาตอ่เน่ือง หลงันายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ จ่อถกูรัฐสภาองักฤษซกัฟอกในวนันี ้(6 ก.ค.) จากสมาชิกรัฐสภาอาวโุส หลงัจากรัฐมนตรี
หลายคนในคณะรัฐบาลของนายจอห์นสนัประกาศลาออกเน่ืองจากไม่พอใจในการท าหน้าท่ีผู้น าของนายจอห์นสนั ซึง่ประเดน็ดงักลา่วอาจสง่ผลให้สกลุเงินปอนด์อ่อนคา่ลง ไปเป็นแรงหนนุ
สกุลเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึน้ และจึงกลบัมาเป็นประเด็นกดดนัทองค า อย่างไรก็ตามในวนันีย้งัพอมีปัจจยัหนนุพยุงไว้ จากนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเร่ิมตรวจหาเชือ้โควิด-19 ให้กับประชาชน
จ านวนมากอีกรอบ ซึง่สร้างความกังวลว่าเซี่ยงไฮ้จะกลบัไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวด รวมไปถึงมาเก๊าสัง่ล็อกดาวน์โรงแรม Grand Lisboa หลงัยอดผู้ติดเชือ้ในมาเก๊าเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วในขณะนี ้ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันี PMI ภาคบริการ, JOLTS Job Openings และรายงานการประชมุเฟดประจ าเดือนมิ.ย. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) สหรัฐเส่ียงคุมฝีดาษลิงไม่อยู่  เหตุรัฐบาลรับมือล่าช้าเกินไป ส านักข่าวซินหัวน าเสนอรายงานจากเดอะ ฮิลล์ (The Hill) เว็บไซต์ข่าว

การเมืองของสหรัฐ ซึ่งระบุว่า ผู้ เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เตือนว่า สหรัฐมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง  

เนือ่งจากรัฐบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า รายงานดงักล่าวระบเุมื่อวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา (3 ก.ค.) ว่า รัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดน รับมือ

กบัการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงล่าช้าเกินไป ซึง่สะท้อนถงึช่วงเวลาเลวร้ายท่ีสดุของการแพร่ระบาดระยะแรก ๆ ของโรคโควิด-19 

 (+) เซี่ยงไฮ้ระดมตรวจโควิดขนานใหญ่ หวั่นล็อกดาวน์รอบใหม่ฉุดเศรษฐกิจ นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเร่ิมด าเนินการตรวจหาเชือ้โควิด-19 ให้กบั

ประชาชนจ านวนมากอีกรอบ ซึ่งสร้างความกังวลว่าเซี่ยงไฮ้จะกลบัไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดตามนโยบายโควิดเป็นศนูย์ (Covid Zero) 

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

ด าเนินการตรวจหาเชือ้โควิด-19 สองรอบไปจนถึงวนัพฤหัสบดีนี ้(7 ก.ค.) เพื่อค้นหาและป้องกนัความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโดยเร็วท่ีสุด ส่วน

ด้านรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊าสั่งล็อกดาวน์โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว (Grand Lisboa) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในมาเก๊า 

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

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

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

ซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของ

ดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน พุ่งขึน้ 1.30% แตะที่ระดบั 106.5350 

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

องักฤษเตรียมเข้าชีแ้จงต่อรัฐสภาองักฤษในวนันี ้(6 ก.ค.) เพื่อตอบข้อซกัถามของสมาชิกรัฐสภาอาวโุส หลงัจากรัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาล

ของนายจอห์นสนัประกาศลาออกเน่ืองจากไม่พอใจในการท าหน้าท่ีผู้น าของนายจอห์นสนั ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายริชิ ซูแนค รัฐมนตรี

คลงัองักฤษ และนายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีสาธารณสขุ ได้พร้อมใจกนัยื่นใบลาออกจากต าแหน่งต่อนายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษเมื่อ

วานนี ้(5 ก.ค.) และยงัมีรัฐมนตรีช่วยอีกหลายคนท่ีประกาศลาออก โดยพวกเขากล่าวว่าไม่สามารถท างานในรัฐบาลชดุนีไ้ด้อีกต่อไป เนื่องจากมีข่าว

อือ้ฉาวมากมายเกิดขึน้ในคณะบริหารของนายจอห์นสันในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ทัง้นี ้คาดว่าจะมีสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมประกาศตัวเป็น

ปรปักษ์กับนายจอห์นสันมากขึน้ เมื่อเขาเข้าชีแ้จงต่อรัฐสภาเพื่อตอบข้อซกัถามตามวาระรายสัปดาห์ ก่อนท่ีเขาจะเผชิญกับการถูกซกัฟอกจาก

ประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาเป็นเวลา 2 ชัว่โมง  

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

หลดุจากระดบั 100 ดอลลาร์ในวนัองัคาร (5 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลว่า เศรษฐกิจโลกท่ีส่งสัญญาณถดถอยและการท่ีจีนมีแนวโน้มจะ

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

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

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

และน า้มนัดิบเบรนท์ ต่างก็ร่วงลงเป็นเปอร์เซน็ต์ในวนัเดียวท่ีรุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 9 มี.ค. เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์โควิด-19 

ในประเทศจีน 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ 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 
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