
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,797 1,784 1,769 

1,821 1,834 1,848 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.90  ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจ
โลกซึ่งกระตุน้แรงซือ้สกุลเงินปลอดภยัอย่างดอลลารส์หรฐั  พรอ้มกบักระตุน้แรงขายสกุลเงินดอลลารอ์อสเตรเลียซึ่งเป็นสกลุเงินเสี่ยงให้ รว่งลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 2 ปี  สถานการณด์ังกล่าว
กดดนัใหร้าคาทองค าดิ่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 5 เดือนที่ 1,784.51 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าฟ้ืนตวัในเวลาต่อมา โดยไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้
ทางเทคนิค  หลงัทองค าเขา้สู่ภาวะขายมากเกินไป(Oversold)  ประกอบกบัสถาบนัจดัการดา้นอปุทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรฐัดิ่งลงสู่ระดบั 53.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่ง
เป็นระดับต ่าสุดในรอบ 2 ปี หรือ นับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2020 และต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 54.9 สะทอ้นกิจกรรมในภาคการผลิตของสหรฐัที่ชะลอตวัลง  ขณะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 2.882% จากแรงซือ้พันธบัตรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัยเช่นกัน  ซึ่งส่งผลหนุนทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบีย้เพิ่ม  ปัจจัยที่กล่าวมาช่วยหนุนใหร้าคาทองค าทะยานขึน้จากระดบัต ่าสดุในระหว่างวันกว่า 20 ดอลลารต์่อออนซ ์ จนกระทั่งขึน้มาปิดตลาดเหนือ 1,800 ดอลลารต์่อออนซไ์ดใ้นที่สุด  
ดา้นกองทุน SPDR  ถือครองทองค าลดลง  -8.41 ตัน  ส  าหรบัวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐั  ขณะที่ปริมาณการซือ้ขายในวันนีอ้าจเบาบางกว่าปกติ  เนื่องจากตลาดเงิน  
ตลาดทนุ และตลาดทองค าของสหรฐัจะปิดท าการในวนัจนัทรท์ี่ 4 ก.ค. เนื่องในวนัชาติสหรฐั 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1811.86 1784.51 1806.30 1810.10 3.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,819.97 20.78 104.54 

MA 50 Days 1,844.97 21.72 103.50 

MA 200 Days 1,846.32 23.26 98.21 

RSI 9 Days 38.04 22.35 60.97 

RSI 14 Days 40.74 28.93 59.73 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,041.90 -8.41 

ishare 16,817.94 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8884 0.8518 0.6387 

10 วัน 0.9189 0.0047 0.6007 

20 วัน 0.8507 0.5146 0.5918 

50 วัน 0.9144 -0.2544 0.4505 

100 วัน 0.9606 -0.2095 0.5871 

200 วัน 0.6596 0.6236 -0.4282 

 

 

04 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,797-1,784 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,784 

 

 หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรง ราคามีการดีดตวักลบัขึน้มา หากรกัษาระดบัไดท้ าใหร้าคามีโอกาสขึน้ไปทดสอบแนวตา้นใน
โซน 1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์แสดงถึงแรงเขา้ซือ้ในระยะสัน้ หากยืนไดแ้ข็งแกร่งมีโอกาสปรบัตวัขึน้ไปทดสอบ โดยจะมี
แนวต้านถัดไป 1,834 ดอลลารต์่อออนซ์ (ระดับสูงสุดวันก่อนหน้า) ขณะที่แนวรับนั้นอยู่ในบริเวณ 1,797-1,784 
ดอลลารต์่อออนซ ์(1,784 ดอลลารต์่อออนซร์ะดบัต ่าสดุของเดือนก.ค.) 
 



 

 

• (+) สหรัฐจับตาสถานการณ์จีน-ไต้หวันใกล้ชิด มั่นใจจีนยังไม่โจมตี  พลเอกมารก์ มิลลีย ์ประธานผูบ้ญัชาการร่วมกองก าลงัสหรฐั เปิดเผยว่า การ
โจมตีไตห้วันของจีนคงจะยงัไม่เกิดขึน้ แต่สหรฐัจับตาเรื่องนีอ้ย่างใกลช้ิด  พลเอกมิลลียใ์หส้ัมภาษณ์กับส านักข่าวบีบีซีว่า จีนไดพ้ัฒนาศักยภาพในการ
โจมตีในระดบัหน่ึงอย่างเห็นไดช้ดั แต่การท่ีจะตดัสินใจโจมตีหรือไม่นัน้ เรื่องนีจ้ะเป็นทางเลือกดา้นการเมือง 

• (+) บัลแกเรียไม่สนรัสเซียย่ืนค าขาดให้ทบทวนการขับนักการทูตหมีขาว  นายคิริล เพตคอฟ นายกรฐัมนตรีบัลแกเรีย ปฏิเสธค าขู่ของรสัเซียท่ี
ตอ้งการใหร้ฐับาลทบทวนการตดัสินใจในการขบัไล่นักการทูตรสัเซียออกจากประเทศ  "เราจะไม่ยอมใหบ้ลัแกเรียหนัหลงักลบั และจะไม่ยอมใหน้ักการทูต
ต่างชาติมายื่นค าขาด" นายเพตคอฟกล่าว  ก่อนหนา้นี ้นายเพตคอฟประกาศขบันกัการทตูรสัเซียจ านวน 70 คนออกจากประเทศในสปัดาหนี์ ้เนื่องจากท า
การจารกรรมขอ้มลูในบัลแกเรีย  อย่างไรก็ดี ท าเนียบเครมลินยื่นค าขาดใหร้ฐับาลบลัแกเรียทบทวนการตดัสินใจดังกล่าวภายในเวลาเท่ียงของวนันี ้(30 
มิ.ย.) มิฉะนัน้รสัเซียจะปิดสถานทตูในบลัแกเรีย 

• (+) นิวยอร์กไทมส์เผยผลส ารวจชี้ชาวอเมริกันไม่มั่นใจมากขึ้นต่อเศรษฐกิจ  หนังสือพิมพนิ์วยอรก์ไทมส์เปิดเผยผลส ารวจระบุว่า ชาวอเมริกันมี
ความไม่มั่นใจมากขึน้ต่อเศรษฐกิจ, ภาวะเงินเฟ้อ รวมทัง้ตลาดแรงงาน  ทัง้นี ้ชาวอเมริกันวยัผูใ้หญ่จ านวน 52% ในการส ารวจ ยอมรบัว่าพวกเขามีสถานะ
ทางการเงินย ่าแย่กว่าในปีท่ีแลว้ ซึ่งตวัเลขดงักล่าวสงูกว่าระดบั 41% ในการส ารวจในเดือนเม.ย. และเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่ท่ีมีการส ารวจเมื่อ 5 ปีก่อน  
นอกจากนี ้ชาวอเมริกนัเพียง 14% ระบวุ่ามีสถานะทางการเงินดีกว่าปีท่ีแลว้ ซึ่งเป็นตวัเลขต ่าท่ีสดุนบัตัง้แต่ท่ีมีการส ารวจ 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนมิ.ย.  สถาบนัจดัการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรฐั
ดิ่งลงสู่ระดบั 53.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563 และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 54.9 จากระดับ 
56.1 ในเดือนพ.ค. 

• (+) เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยใกล้เป็นจริง หลังเฟดคาด GDP -1.0% ใน Q2/65  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจ าลอง
คาดการณ์ GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัมีแนวโนม้หดตวั 1.0% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมท่ีบ่งชีว่้ามีแนวโนม้ขยายตวั 0.3%  ธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ ์GDPNow ล่าสดุแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรฐัมีแนวโนม้หดตวั 1.0% ในไตรมาส 
2/65 จากเดิมที่บ่งชีว่้ามีแนวโนม้ขยายตวั 0.3% 

• (+) "วอยเอเจอร"์ โบรกเกอรค์ริปโทฯรายใหญ่สั่งระงับธุรกรรมทั้งหมด อ้างตลาดแย่  วอยเอเจอร ์ดิจิทัล (Voyager Digital) โบรกเกอรส์ินทรพัย์
ดิจิทลัของสหรฐัเปิดเผยแถลงการณใ์นวนัศกุร ์(1 ก.ค.) ระบุว่า บริษัทไดส้ั่งระงบัการซือ้ขายทัง้หมดของลกูคา้ รวมถึงการฝาก, การถอน และการแจกรางวลั
ใหก้บัลกูคา้ 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่าจากแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวันศุกร ์(1 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเขา้ซือ้ดอลลารซ์ึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 
ขณะท่ีเงินปอนดข์ององักฤษอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร ์หลงัการเปิดเผยตวัเลขภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอ  ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็น
ดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.43% แตะท่ีระดับ 105.1400  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อ
เทียบกับเงินเยนท่ีระดบั 135.25 เยน จากระดบั 135.55 เยน แต่แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังกส์วิสท่ีระดบั 0.9599 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9535 ฟรงัก ์และแข็งค่า
เมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดาท่ีระดบั 1.2888 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2871 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดับ 
1.0428 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0483 ดอลลาร,์ เงินปอนดอ์่อนค่าแตะท่ีระดบั 1.2096 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2182 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่า
ลงสู่ระดบั 0.6819 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6907 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 321.83 จุด นลท.ประเดิมซื้อหุ้นวันแรกของไตรมาส 3  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดดีดตัวขึน้อย่างมากในวันศุกร ์(1 
ก.ค.) ท่ามกลางการซือ้ขายท่ีเบาบาง เน่ืองจากนักลงทุนไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในวนัแรกของช่วงครึ่งปีหลงัก่อนวนัหยุดยาวในช่วงสดุสปัดาหนี์้  โดยตลาดจะปิดท า
การในวนัจันทรท่ี์ 4 ก.ค. เน่ืองในวนัชาติสหรฐั  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,097.26 จดุ เพิ่มขึน้ 321.83 จุด หรือ +1.05%, ดชันี S&P500 ปิด
ท่ี 3,825.33 จดุ เพิ่มขึน้ 39.95 จดุ หรือ +1.06% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,127.85 จดุ เพิ่มขึน้ 99.11 จดุ หรือ +0.90% 

 
                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 4 ก.ค. 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   -20.0 -15.8 

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

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Holiday: Independence Day   - - 

วนัองัคารท่ี 5 ก.ค. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.4 52.4 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.8 52.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   53.4 53.4 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ค.   0.5% 0.3% 

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

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   51.6 51.6 

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

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

วนัพฤหสับดีท่ี 7 ก.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP   200K 128K 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   230K 231K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -2.8M 

วนัศุกรท่ี์ 8 ก.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.   275K 390K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมิ.ย.   3.6% 3.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   2.0% 2.0% 

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

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 01 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


