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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,758.27-1,773.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้ 10 .54 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการ
เปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้แรก GDP ประจ าไตรมาส 2 ของสหรัฐท่ี “หดตวั” เป็นไตรมาสท่ี 2 ตดิตอ่กนั จนกงัวลเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่วนันีมี้ปัจจยัหนนุ
จากราคาหุ้นบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ ร่วงลงกว่า 2% ในการซือ้ขายท่ีตลาดหุ้นฮ่องกงเช้านี ้หลังกลต.สหรัฐ (SEC) เพิ่มช่ือบริษัทอาลีบาบาอยู่ในกลุ่ม
รายช่ือบริษัทจีนท่ีจะถูกถอดถอนออกจากการซือ้ขายในตลาดหุ้ นสหรัฐ อีกทัง้ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายเดือนก.ค.ของเยอรมนีและ
ยโุรปปรับตวัขึน้จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัขึน้ ตามตลาดหุ้นสหรัฐท่ีพุ่งขึน้เม่ือวนัศกุร์ รวมถงึ ราคาน า้มนั WTI ร่วงลงเม่ือเที่ยง
นี ้หลงัมีรายงานวา่ภาคการผลิตของจีนชะลอตวัลงในเดือนก.ค. ซึง่ท าให้นกัลงทนุวติกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะมีตอ่ความต้องการใช้น า้มนั ประเด็นดงักล่าว
อาจเป็นปัจจัยกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีผู้ จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายเดือนก.ค.จากเอสแอนด์พี โก
ลบอล,ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากสถาบนัจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย. ทัง้นีห้ากราคาไม่หลุด 1,752-
1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ ทัง้นี ้ควรติดตามการเคล่ือนไหวของราคา โดยหากราคาดีดตวัขึ น้จนสร้างระดบัสูงสุดใหม่จากวนัก่อนหน้าได้
สามารถถือสถานะซือ้ตอ่เพ่ือรอท าก าไรบริเวณแนวต้าน 1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
01-08-2565 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,765.34 1,772.73 7.39 0.42 

Spot Silver ($) 20.32 20.42 0.10 0.49 

เงนิบาท (฿/$) 36.29 36.04 -0.25 -0.69 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 103.63 102.54 -1.09 -1.05 

ดชันดีอลลาร ์ 105.93 105.42 -0.51 -0.48 

เงนิยโูร (€/$) 1.0224 1.0256 0.00 0.31 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,745    1,728   1,711 

        1,784    1,800   1,817 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,752-1,745 

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,784 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,745 

 

 

 

 



 

 

 (+) สหรัฐเล็งคว ่าบาตรเครือข่ายต้องสงสัยช่วยส่งออกน า้มันอิหร่าน สหรัฐก าลงัพิจารณาคว ่าบาตรนกัธุรกิจและกลุ่มเครือข่ายบริษัทในสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ท่ีต้องสงสัยว่าช่วยเหลืออิหร่านในการส่งออกน า้มัน โดยการพิจารณาคว ่าบาตรเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มแรงกดดนัทางการทตูต่ออิหร่าน ในขณะท่ี

เจ้าหน้าท่ีสหรัฐเร่งผลกัดนัข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน หนงัสือพิมพ์เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นลัรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัทและองค์กรดงักล่าว

อยู่ภายใต้การพิจารณาว่าใช้การส่งน า้มนัจากเรือสู่เรือในน่านน า้ระหว่างอิรักและอิหร่าน และท าการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือปกปิดแหล่งที่มาของสินค้า โดย

ขนส่งน า้มนัจากอิรักก็จะสามารถหลีกเล่ียงการคว ่าบาตรจากชาติตะวนัตกได้อย่างไรก็ตาม แผนท่ีจะก าหนดเป้าหมายคว ่าบาตรกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าหลีกเล่ียง

การคว ่าบาตรนี ้ท าให้เกิดปัญหากบัคณะท างานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งพยายามสร้างสมดุลระหว่างความต้องการท่ีจะควบคุมโครงการนิวเคลียร์

อิหร่าน ขณะเดียวกนัก็จดัการปัญหาเงินเฟ้อท่ีได้รับแรงหนนุบางส่วนจากการคว ่าบาตรการส่งออกน า้มนัจากรัสเซีย 

 (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายยูโรโซนเดือนก.ค. สูงขึน้จากขัน้ต้น เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต

ขัน้สุดท้ายของยูโรโซนลดลงแตะระดบั 49.8 ในเดือนก.ค. จากระดบั 52.1 ในเดือนมิ.ย. โดยตวัเลขดงักล่าวยงัสูงกว่าดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้ต้นท่ี 49.6 

เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยูโรโซนหดตวัลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2563 โดยดชันี PMI ท่ีร่วงลงต ่ากว่าระดบั 50 

บง่ชีว้า่ ภาคการผลิตของยโูรโซนอยู่ในภาวะหดตวั 

 (+) ยอดขายบ้านในจีนทรุดตัวต่อเน่ือง บ่งชีก้ลุ่มผู้ซือ้ขาดความเช่ือม่ัน ยอดขายบ้านของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่จ านวน 100 แห่งของ

จีนร่วงลงต่อเน่ืองในเดือนก.ค. บ่งชีว้่าเหตุการณ์ท่ีผู้ ซือ้บ้านรวมตัวประท้วงด้วยการไม่จ่ายค่าจ านองบ้านนัน้ ได้ส่งผลกระทบอย่างห นักต่อตลาด

อสงัหาริมทรัพย์ของจีน บริษัทไชน่า เรียล เอสเตท อินฟอร์เมชนั คอร์ป (CRIC) ซึง่เป็นบริษัทวจิยัอสงัหาริมทรัพย์เปิดเผยรายงานในวนันีว้่า ยอดขายบ้านของ

บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของจีนจ านวน 100 แห่งรวมกนัร่วงลง 39.7% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายปี แตะท่ี 5.231 แสนล้านหยวน ( 7.8 หม่ืนล้าน

ดอลลาร์) เน่ืองจากความต้องการยงัคงซบเซาทา่มกลางภาวะเศรษฐกิจตกต ่า แม้วา่รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นการซือ้ก็ตาม 

 (-) น า้มัน WTI ร่วง $1.30 กังวลภาคการผลิตจีนชะลอตัวฉุดดีมานด์ ราคาน า้มนั WTI ร่วงลงช่วงเท่ียงนี ้หลงัมีรายงานว่าภาคการผลิตของจีนชะลอตวั

ลงในเดือนก.ค. ซึ่งท าให้นักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบท่ีจะมีต่อความต้องการใช้น า้มัน ขณะเดียวกันนักลงทุนชะลอการซือ้ขายก่อนท่ีจะรู้ผลการ

ประชุมกลุ่มโอเปกพลัสในวนัท่ี 3 ส.ค.นี ้ณ เวลา 11.58 น.ตามเวลาไทย สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ส่งมอบเดือนก.ย.ร่วงลง 1.30 ดอลลาร์ หรือ 

1.32% แตะที่ 97.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า โอเปกพลสัมีแนวโน้มท่ีจะคงการผลิตไว้ท่ีระดบัเดิมในการประชุมวนัท่ี 

3 ส.ค.นี ้ขณะที่นกัวเิคราะห์มองวา่เป็นการยากท่ีโอเปกพลสัจะเพิ่มการผลิต เน่ืองจากหลายประเทศในกลุ่มโอเปกพลสัก าลงัเผชิญกบัปัญหาในการผลิตให้ได้

ตามโควตา 

 (-) ยูเครนจ่อส่งออกธัญพืชครัง้แรกนับตัง้แต่รัสเซียบุกโจมตีในวันนี  ้กระทรวงกลาโหมตุรกีเปิดเผยว่า เรือบรรทุกธัญพืชจากยูเครนมีก าหนดออก

เดินทางเป็นครัง้แรกในวนันี ้(1 ส.ค.) นับตัง้แต่ถูกรัสเซียบุกโจมตีเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ.ท่ีผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงการรับประกันความปล อดภัยในการเดินทาง 

พร้อมเสริมวา่ยูเครนจะส่งออกธญัพืชผ่านทางเรือเพิ่มเติมในอนาคตอนัใกล้ ต่อจากการขนส่งของเรือล าแรกในวนันี ้ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เรือราโซนี 

(Razoni) ซึง่ติดธงชาตเิซียร์ราลีโอนจะเดินทางออกจากทา่เรือโอเดสซา เพ่ือล าเลียงข้าวโพดไปยงัประเทศเลบานอน ความเคล่ือนไหวดงักล่าวเกิดขึน้หลงัจาก

ท่ีรัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองค์การสหประชาชาติ (UN) ลงนามในข้อตกลงส่งออกธัญพืชและปุ๋ ยเม่ือเดือนก.ค. เพ่ือเปิดทางให้สามารถส่งออกธัญพืชจาก

เมืองชอร์โนมอร์สก์, โอเดสซา และทา่เรือปิฟเดนนีได้อย่างปลอดภยั 

 (-) ยอดค้าปลีกเยอรมนีร่วง 8.8% ในมิ.ย. ทรุดหนักสุดในรอบ 3 ทศวรรษ ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. 

ของเยอรมนีลดลงมากท่ีสุดในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ เม่ือเทียบรายปี เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ สงครามในยูเครน และโรคระบาด ทั ง้นี ้ยอด

ค้าปลีกเยอรมนีเดือนมิ.ย. ลดลง 8.8% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการปรับตวัลงมากท่ีสุดนับตัง้แต่เร่ิมมีการเก็บข้อมูลในปี 2537 ด้าน

นกัวเิคราะห์ในผลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์คาดการณ์วา่ ยอดค้าปลีกเยอรมนีจะลดลง 8.0% 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.1** 52.2 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   52.3 52.3 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.   52.3 53.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   0.3 -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรัฐฯ 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. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.3 53.3 

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

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   47.0 47.0 

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

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)  
 

1.75% 1.25% 

 18.30น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์  
 

250K 256K 

วนัศกุร์ท่ี 5 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง  
 

0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.  
 

250K 372K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนก.ค.   3.6% 3.6% 

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

 
 

 

 

 


