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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวั sideway up ในกรอบ 1,736.40-1,747.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากราคาทองค าเมื่อคืนนีปิ้ดร่วงลง 26.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
จากดชันีดอลลาร์แข็งค่าพุ่งทะลุระดบั 107 ท าสถิติสงูสดุระดบัใหม่ในรอบ 20 ปีท่ี 107.264 หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่างออกมา “ดีเกินคาด” ทัง้ ดชันีภาคบริการ
ของสหรัฐจาก ISM และตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ประกอบกบัรายงานการประชุมเดือนมิ.ย. บ่งชีว้่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึน้ดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ สะท้อนจาก 
Fed funds futures ท่ีเพิ่มคาดการณ์อตัราดอกเบีย้สงูสดุ (terminal rate) มาอยู่ท่ี 3.40% จาก 3.25% ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยัหนุนมาจากการแข็งคา่ขึน้ของ
สกลเุงินปอนด์ ท่ีพุ่งขึน้ 0.61% ท าระดบัสงูสดุของวนันี ้(7 ก.ค.) ท่ี 1.1997 ดอลลาร์ ในเวลาประมาณ 16.44 น. ตามเวลาไทย หลงัสื่อหลายส านกัรวมถึงบีบีซีรายงาน
วา่ นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสนั จะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและหวัหน้าพรรค หลงัจากท่ีบรรดาสมาชิกรัฐบาลกวา่ 50 คนพร้อมใจกนัลาออกจากต าแหน่ง
คณะรัฐบาลเพื่อเป็นการกดดนั เน่ืองจากมองวา่ประชาชนเร่ิมหมดความเช่ือมัน่ นบัตัง้แตข่า่วฉาวการจดังานปาร์ตี ้ซึง่การแขง็ค่าของเงินปอนด์จะไปท าให้เงินดอลลาร์
อ่อนค่าลง และเป็นผลดีต่อทองค า อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชียท่ีปิดบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี ้(6 ก.ค.) หลงันักลงทุนซึมซบัรายงานการ
ประชมุเฟดเดือนมิ.ย. และไมไ่ด้มีการปรับขึน้ดอกเบีย้ท่ีผิดคาดแตอ่ย่างใด คืนนีติ้ดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และจ านวนผู้
ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐ ทัง้นีแ้นะน าให้เปิดสถานะขายในโซน 1,752 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ให้ชะลอไปยังแนวต้าน 1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ
พิจารณาซือ้คืนเพื่อท าก าไรโซน 1,731-1,722 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากยืนไมไ่ด้สามารถชะลอไปท่ีแนวรับถดัไป 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
07-07-2565 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,737.70 1,741.97 4.27 0.25 

Spot Silver ($) 19.19 19.40 0.21 1.09 

เงนิบาท (฿/$) 36.19 36.13 -0.07 -0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,250 29,950 -300 -0.99 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.66 101.29 1.63 1.64 

ดชันดีอลลาร ์ 107.04 106.84 -0.20 -0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.0182 1.0208 0.00 0.26 

  ที่มา : Aspen 

ที่มา : Aspen 

 

        1,722    1,700   1,676 

        1,752    1,773   1,797 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,752 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,731-1,722 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,773 

 

 

 

 



 

 

 (+) เงินปอนด์พุ่งรับข่าวนายกฯ อังกฤษเตรียมลาออกวันนี ้ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงพุ่งแตะระดบัสูงสุดของวนัในวนันี ้(7 

ก.ค.) เงินปอนด์ปรับตวัขึน้ 0.35% เม่ือเทียบกับดอลลาร์ แตะท่ี 1.1971 ดอลลาร์ในเวลาประมาณ 09.25 น.ตามเวลาลอนดอน เน่ืองจากส่ือหล ายส านัก 

รวมถงึบีบีซีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัจะลาออกจากต าแหน่งหวัหน้าพรรคอนรัุกษ์นิยมในวนันี ้(7 ก.ค.) หลงัสมาชิกรัฐบาลกว่า 50 คนพร้อม

ใจกนัลาออกจากต าแหน่งคณะรัฐบาลภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง เพ่ือกดดนันายกรัฐมนตรีองักฤษ ขณะท่ีโฆษกส านักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นาย กฯ 

จอห์นสนัจะ "แถลงตอ่ประเทศ" หลงัส่ือมวลชนรายงานข่าวการลาออกของเขา 

 (+) ปธน.ยูเครนโว กองทัพรัสเซียเจอฤทธ์ิปืนใหญ่ของชาติตะวันตกในท่ีสุด ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนกล่าวว่า อาวธุหนักท่ีชาติ

ตะวนัตกมอบให้ยเูครนเร่ิมส่งผลกระทบตอ่รัสเซียแล้วในท่ีสดุ "ในท่ีสดุ ทพัรัสเซียก็รับรู้ได้วา่ปืนใหญ่จากตะวันตก อาวธุที่ยเูครนได้รับจากชาติพนัธมิตรนัน้ เร่ิม

ได้ผลอย่างทรงพลังยิ่ง" ปธน.เซเลนสกีกล่าวในค าปราศรัยเม่ือคืนวานนี ้(6 ก.ค.) ปธน.เซเลนสกีกล่าวว่า ความแม่นย าของอาวุธดงักล่าวเป็ นสิ่งท่ียูเครน

ต้องการในตอนนีอ้ย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ียูเครนพยายามโต้กลบัการบุกของรัสเซียในภาคตะวนัออกของยเูครน "ทหารผู้ปกป้องประเทศของ

เราท าความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดในคลังและจุดอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อโลจิสติกส์ของผู้ยึดครอง ซึ่งลดศกัยภาพการบุกของกองทพัรัสเซี ยลงอย่างมาก 

ความสญูเสียผู้ยดึครองมีแตจ่ะเพิ่มขึน้ทกุสปัดาห์ เช่นเดียวกบัความยากในการส่งก าลงับ ารุงให้พวกนัน้" ปธน.เซเลนสกีกล่าว 

 (+) ยอดติดเชือ้โควดิในเซี่ยงไฮ้พุ่ง 2 เท่า หวั่นกลับไปล็อกดาวน์รอบใหม่ เซี่ยงไฮ้รายงานการพบผู้ติดเชือ้โรคโควดิ-19 เพิ่มขึน้เป็นสองเท่า ซึง่มากท่ีสุด

นบัตัง้แต่ปลายเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา และได้ท าให้เกิดความหวัน่วิตกว่า ศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี ้อาจต้องกลับไปด าเนินมาตรการล็อกดาวน์อีกครัง้ตาม

นโยบายโควิดเป็นศนูย์ (Zero-Covid) ส านกัข่าวบลูมเบร์ิกรายงานว่า เซี่ยงไฮ้ได้ประกาศพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในท้องถิ่นจ านวน 54 รายในวนัพุธ (6 ก.ค.) ซึง่

รวมถงึ 2 รายท่ีอยู่นอกเขตกกัตวั ซึง่ได้สร้างความวติกกงัวลวา่เชือ้ไวรัสอาจแพร่ระบาดอย่างเงียบ ๆ ผ่านชมุชนตา่ง ๆ 

 (+) UN เผยราคาอาหาร-พลังงานพุ่ งฉุดประชาชนนับล้านยากจน องค์การสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยรายงานท่ีระบุว่า ประชาชนหลายสิบล้านได้

กลายเป็นคนยากจน เน่ืองจากราคาอาหารและพลังงานท่ีพุ่งสูงขึน้ทัว่โลก โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) คาดการณ์ว่า ปัจจุบนัมีผู้คนเพิ่มขึน้อีก 

51.6 ล้านคนท่ีใช้ชีวิตอยู่อย่างยากจน หรือมีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ความยากจนท่ี 1.90 ดอลลาร์ต่อวนั ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 8.3% มาแตะท่ี 9% ของประชากรโลก 

เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อทัว่โลกท่ีเพิ่มขึน้ รายงานยงัระบุวา่ จ านวนผู้ ท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ระดบั 3.20 ดอลลาร์ตอ่วนั เพิ่มขึน้เกือบ 20 ล้านคน ส่งผลให้ตวัเลขสะสม

แตะ 71.5 ล้านคน นายอาคิม สไตเนอร์ ผู้อ านวยการใหญ่โครงการ UNDP ระบุในแถลงการณ์ว่า "วิกฤตค่าครองชีพนีท้ าให้ผู้คนหลายล้านคนเป็นคนยากจน

และอดอยาก อนัเน่ืองมาจากภยัคกุคามจากความไม่สงบทางสงัคมท่ีเพิ่มขึน้ทกุวนั" 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับอานิสงส์กลุ่มพลังงาน-ผู้ผลิตชิปแกร่ง หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนนุจากการหุ้นกลุ่มน า้มนัและบริษัทผลิต

ชิป หลงัซมัซุงของเกาหลีใต้รายงานผลประกอบการขัน้ต้นท่ีแข็งแกร่ง ขณะท่ีนักลงทนุรอคอยการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป  (ECB) 

เพ่ือหาสัญญาณบ่งชีเ้ก่ียวกับการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 409.42 จุด เพิ่มขึน้ 2.08 จุด หรือ +0.51% หลังปิด

บวก 1.7% ในวนัพธุ (6 ก.ค.) เน่ืองจากพนกังานในอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซของนอร์เวย์ได้ยุติการผละงานประท้วง ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาด

วนันีท่ี้ 12,757.63 จดุ เพิ่มขึน้ 163.11 จดุ หรือ +1.30% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 5,985.09 จดุ เพิ่มขึน้ 72.71 จดุ หรือ +1.23% 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวกตามทิศทางหุ้ นสหรัฐท่ีปรับตวัขึน้เม่ือคืนนี ้(6 ก.ค.) หลงันักลงทุนซมึซบัรายงาน

การประชุมเดือนมิ.ย. ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ปรับขึน้ดอกเบีย้ผิดคาดแต่อย่างใด  ซึง่บ่งชีว้่า เฟดมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสกดั การพุ่งขึน้ของอตัราเงิน

เฟ้อ โดยดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 26,490.53 จุด พุ่งขึน้ 382.88 จุด หรือ +1.47% ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,334.27 จุด 

เพิ่มขึน้ 42.26 จดุ หรือ +1.84% ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,364.40 จดุ เพิ่มขึน้ 9.05 จุด หรือ +0.27% และดชันีฮัง่เส็งปิดท่ี 21,643.58 จดุ เพิ่มขึน้ 56.92 

จดุ หรือ +0.26%   

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

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.   0.1%** -2.7% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   52.7** 51.6 

 21.00 น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.25M** 11.40M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.   55.3** 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 านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์   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 ข้อมลูวนัที่ 01 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 


