
 

 

 

 

   

สรุป  หลังจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้ 5.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนุนหลกัจากดชันีดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 4 สัปดาห์ หลัง
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐตา่งออกมาแย่เกินคาด ซึง่ยิ่งไปตอกย า้การคาดการณ์เฟดจะชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.เป็นต้นไป ประกอบกบัแรงหนนุเพิ่ม
จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีท่ีร่วงลงต่อแตะระดับต ่าสุดในรอบ 4 เดือนท่ี 2.532% ส่วนในวันนีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัว 
sideway up ในกรอบ 1,769.90-1,780.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้แรงหนนุจากสกุลเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงมาต่อเน่ือง เน่ืองจากนักลงทนุเกิดความกงัวล
เก่ียวกบัสถานการณ์ตงึเครียดระหวา่งสหรัฐกบัจีน หลงัมีรายงานจากส่ือไต้หวนัว่านางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาจเดินทางเยือนไต้หวนั
ในวนันี ้ก่อนท่ีจะเข้าพบกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวนัในวนัพรุ่งนี ้ (วนัพุธท่ี 3 ส.ค.) ซึ่งอาจส่งผลให้จีนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้
สถานการณ์ดงักล่าวยงัท าให้สินทรัพย์เส่ียงอย่างตลาดหุ้นร่วงลงมา ทัง้ตลาดหุ้นเอเชียท่ีต่างพากนัเคล่ือนไหวในแดนลบ และดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 
100 จุดในช่วงเช้าวนันี ้รวมไปถึงสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ก็ได้ปรับตัวลดลงมาด้วยเช่นกัน โดย ณ เวลาไทย 12.10 น. ราคา Bitcoin (BTC) ได้
ปรับตวัลดลงมา 148 ดอลลาร์ หรือ -0.64% ส่วน Ether (ETH) ราคาได้ร่วงลงแรงถึง 39.81 ดอลลาร์ หรือ -2.45% ทัง้นีส้ าหรับในคืนนีแ้นะน าให้นักลงทุน
ตดิตามการเปิดเผย ตวัเลขจ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) ของสหรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 สิงหาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
02-08-2565 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,771.20 1,772.90 1.70 0.10 

Spot Silver ($) 20.34 20.23 -0.11 -0.54 

เงนิบาท (฿/$) 36.12 36.05 -0.07 -0.19 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,200 30,300 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.94 99.17 -0.77 -0.77 

ดชันดีอลลาร ์ 105.41 105.27 -0.14 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.0259 1.0270 0.00 0.11 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,758   1,741  1,722 

       1,786   1,803  1,820 

        1,771   1,787  1,808 

 

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

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,758-1,741 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,803 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ดอลล์อ่อนเทียบเยน หวั่นเพโลซีเยือนไต้หวันจุดชนวนขัดแย้งจีน-สหรัฐ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเทียบเยน โดยนกัลงทุนได้ขายเงินดอลลาร์
เพื่อซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัในตลาดโตเกียว ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ตงึเครียดระหว่างสหรัฐกบัจีน หลงัมีรายงานว่านางแนนซี 
เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาจเดินทางเยือนไต้หวนัในวนันี ้ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 130.67-
130.70 เยน เทียบกับ 131.55-131.65 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 132.55-132.56 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0273-
1.0276 ดอลลาร์ และ 134.24-134.31 เยน เทียบกับ 1.0255-1.0265 ดอลลาร์ และ 134.95-135.05 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0229-1.0231 และ 135.59-
135.63 เยนท่ีตลาดโตเกียวเย็นเมื่อวานนี ้

 (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วง 140 จุดเช้านี ้วติกจีนตอบโต้หาก "เพโลซี" เยือนไต้หวัน ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 100 จุดในช่วงเช้าวนันี ้เน่ืองจากนกั
ลงทุนวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ตึงเครียดระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทัง้ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลก หลงัมีรายงานวา่ดชันีภาค
การผลิตในหลายประเทศลดลง ณ เวลา 09.45 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 140 จุด หรือ -0.43% แตะท่ี 32,627 จุด นายจ้าว ลี่เจียน โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์เตือนว่า การเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ป ระธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะน ามาซึ่งผลกระทบท่ี
รุนแรง 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วง วิตกรายงานเพโลซีเล็งเยือนไต้หวัน  ตลาดหุ้ นเอเชียเปิดร่วงเช้านี ้โดยถูกกดดันจากรายงานข่าวท่ีว่า นางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเดินทางเยือนไต้หวนั ขณะเดียวกนั นกัลงทุนยงัจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ค. ของสหรัฐใน
วนัศกุร์นี ้ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 27,812.48 จุด ลดลง 180.87 จดุ หรือ -0.65%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 19,943.16 จดุ ลดลง 
222.68 จดุ หรือ -1.1% และดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,231.26 จุด ลดลง 28.7 จุด หรือ -0.88% บรรยากาศการซือ้ขายได้รับแรงกดดนัหลงั
สื่อไต้หวนัรายงานว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ อาจเดินทางถึงไต้หวนัในวนันี ้(2 ส.ค.) และเข้าพบกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของ
ไต้หวนัในวนัพรุ่งนี ้

 (+) รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังโรคฝีดาษลิงแพร่ระบาดรุนแรง รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉกุเฉินในช่วงเช้าวนันีต้ามเวลาไทย หลงัจาก
โรคฝีดาษลิงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึง่สง่ผลให้แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐท่ี 3 ของสหรัฐท่ีประกาศภาวะฉกุเฉินภายในเวลาเพียงไมก่ี่วนั เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของ
โรคฝีดาษลิง นายเกวิน นิวซมั ผู้วา่การรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าววา่ การประกาศภาวะฉกุเฉินจะช่วยสนบัสนุนความพยายามด้านการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษลิงใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยขณะนีค้วามต้องการวคัซีนมีจ านวนมากกว่าปริมาณวคัซีนท่ีสามารถฉีดให้กบัประชาชนได้ เน่ืองจากจ านวนผู้ ติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างมาก ขณะท่ี
คลินิกรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และคลินิกรักษาโรคประเภทอื่น ๆ ต่างก็เผชิญกบัความยากล าบากในการรับมือกบัประชาชนท่ีแห่กนัมาท่ี คลินิกเพื่อขอรับ
วคัซีน ทัง้นี ้รัฐแคลิฟอร์เนียก าลงัระดมบคุลากรจากส านกังานด้านการแพทย์ฉกุเฉิน เพื่อให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษลิงให้กบัประชาชน 

 (+) เงินเฟ้อเกาหลีใต้สูงสุดในรอบเกือบ 24 ปีในก.ค.หลังราคาพลังงาน-อาหารพุ่ง ส านกังานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยในวนันี ้(2 ส.ค.) ว่า ราคาผู้บริโภคของ
เกาหลีใต้ปรับตวัขึน้เร็วท่ีสดุในรอบเกือบ 24 ปีในเดือนก.ค. โดยได้รับผลกระทบจากราคาพลงังานและอาหารท่ีอยู่ในระดบัสงู ท าให้มีการคาดการณ์กนัมากขึน้ว่า 
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) จะเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายต่อไปเพื่อสกดัเงินเฟ้อ รายงานระบวุ่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึน้ 6.3% ในเดือน
ก.ค. เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หลังปรับขึน้ 6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวขึน้รายปีมากท่ีสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย. 2541 ทัง้นี ้ดัชนี CPI 
เคลื่อนไหวในกรอบ 6% ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 2 ในเดือนก.ค. และอยู่เหนือระดบั 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายเงินเฟ้อระยะกลางของ BOK ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 16 ใน
เดือนก.ค. 

 (-) ธ.กลางจีนให้ค ามั่นสร้างเสถียรภาพในการจัดหาเงนิทนุให้ภาคอสังหาฯ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ให้ค ามัน่ท่ีจะรักษาเสถียรภาพการขยายตวัของการ
ปล่อยเงินกู้ โดยรวม และสนบัสนุนการจดัหาเงินทุนส าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟืน้ตวั หลงัจากการประชมุเก่ียวกบัภารกิจส าคญัส าหรับช่วง
คร่ึงปีหลงั แถลงการณ์ของธนาคารกลางจีนระบุว่า ธนาคารกลางจะรักษาเสถียรภาพของการจดัหาเงินทุนส าหรับภาคอสงัหาริมทรัพย์ผ่านช่องทางต่ าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงพนัธบตัรและเงินกู้  ขณะเดียวกนัก็เร่งความพยายามในการส ารวจรูปแบบการพฒันาใหมส่ าหรับอตุสาหกรรมดงักล่าว นอกจากนี ้ธนาคารกลางจีนจะรักษา
สภาพคลอ่งในระบบให้เพียงพอ โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย และยงัให้ค ามัน่ว่าจะแก้ไขความเสี่ยงในประเด็นท่ีส าคญั ๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการ
ขจดัความเสี่ยงให้กบัผู้ปลอ่ยกู้ขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยแถลงการณ์ของธนาคารกลางจีนมีขึน้ หลงัจากมีสญัญาณบง่ชีเ้พิ่มขึน้ถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีออ่นแอ  

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

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

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

วนัพ หสับดีที่ 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. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 1 ส.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   49.3** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   49.8** 49.6 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.1** 52.2 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.2** 52.3 

 21.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.8** 53.0 

 21.00น. สหรัฐ  ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   -1.1%** -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรัฐ  จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.99M 11.25M 

วนัพธุท่ี 3 ส.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   49.2 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   50.6 50.6 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.3 53.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 0.7% 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   47.0 47.0 

 21.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.   53.9 55.3 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   0.8% 1.6% 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -4.5M 

วนัพ หสับดีท่ี 4 ส.ค. 18.00น. องัก ษ มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองัก ษ(BoE)   1.75% 1.25% 

 18.30น. องัก ษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   250K 256K 

วนัศกุร์ท่ี 5 ส.ค. 19.30น. สหรัฐ  รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐ  ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   250K 372K 

 19.30น. สหรัฐ  อตัราการว่างงานเดือนก.ค.  
 

3.6% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 29 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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