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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัมีการย่อตวัลงมาหลงัจากดีดตวัขึน้ในช่วงเช้าของวนันีแ้ละเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 1,768.78-1,780.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเม่ือ
วานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 5.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากดชันีดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 4 สปัดาห์ หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่เกินคาด 
ทัง้การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง และ ดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐจากเอสแอนด์พี โกลบอล ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนลบ ตาม
ตลาดหุ้นสหรัฐท่ีถูกกดดันจากความกังวลเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความตึงเครียดระหว่างจีน-สหรัฐ หลังส่ือรายงานว่า นางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเดินทางเยือนไต้หวนั อีกทัง้ ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรัฐจะส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้แก่ยูเครนวงเงิน 
550 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามราคาสญัญาน า้มนัดบิ WTI ตลาดนิวยอร์กได้ร่วงลงในวนันี ้หลงัจากหลายประเทศซึง่รวมถงึจีนและสหรัฐเปิดเผยข้อมลูภาคการ
ผลิตท่ีอ่อนแอ ซึ่งท าให้นักลงทุนวิตกว่าการชะลอตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น า้มั น ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัราคา
ทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้นกัลงทนุติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยจ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) 
ทัง้นีห้ากรับความเส่ียงแนะน าเปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรระยะสัน้ในโซน 1,784-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รอเข้าซือ้คืนหากราคาไม่หลุดแนวรับโซน 1,758-
1,741  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาหลดุแนวรับดงักล่าวให้ชะลอการซือ้คืนออกไป 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
02-08-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,771.20 1,775.70 4.50 0.25 

Spot Silver ($) 20.34 20.27 -0.07 -0.34 

เงนิบาท (฿/$) 36.12 36.12 -0.01 -0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,200 30,350 150 0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 99.94 98.70 -1.24 -1.24 

ดชันดีอลลาร ์ 105.41 105.54 0.13 0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.0259 1.0236 0.00 -0.22 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,758    1,741   1,722 

        1,786    1,803   1,820 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,784-1,786 

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,803 

 

 

 

 



 

 

 (+) ทูตจีนเตือน "เพโลซี" เยือนไต้หวันบ่ันทอนความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน นายจาง จวิน เอกอคัรราชทตูจีนประจ าองค์การสหประชาชาติ (UN) เตือนว่า 

การเดินทางเยือนไต้หวนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะบัน่ทอนความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดย

อ้างข้อมลูจากแหล่งข่าวว่า นางเพโลซีวางแผนเยือนไต้หวนัในวนันี ้(2 ส.ค.) และจะพบปะกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน แห่งไต้หวนัในวนัพ รุ่งนี ้ขณะท่ีสหรัฐ

ประกาศว่าไม่หวัน่เกรงต่อค าเตือนของจีน แม้จีนขู่ว่าจะไม่ยอมน่ิงเฉยหากนางเพโลซีเยือนไต้หวนัจริง "เห็นได้ชัดว่า การเดินทางเยือนไต้หวนัเช่นนีเ้ป็นเร่ือง

อนัตรายและการยัว่ยุอย่างยิ่ง โดยหากนางเพโลซีเยือนไต้หวนัจริงก็ถือเป็นการบัน่ทอนความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนและสหรัฐ" นายจางกล่าวในการแถลงข่าววาน

นีซ้ึง่เป็นช่วงที่จีนเร่ิมต้นเป็นประธานคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ(UNSC) ประจ าเดือนส.ค.  

 (+) ไต้หวันเตรียมรับมือภัยคุกคาม หว่ันจีนจู่โจมหากเพโลซีไม่ล้มแผนเยือน กระทรวงกลาโหมไต้หวนัได้เตรียมความพร้อมทางทหาร และจะส่งกอง

ก าลงัไปประจ าการตามความเหมาะสมเพ่ือคอยรับมือ "ภยัคกุคามจากศตัรู" ขณะที่ความตงึเครียดระหว่างสหรัฐและจีนปะทขุึน้ หลงัส่ือรายงานวา่ นางแนนซี 

เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐวางแผนเยือนไต้หวนัในวนันี ้(2 ส.ค.) ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า จีนได้ส่งเคร่ืองบินรบและเรือรบ

หลายล าเข้าประชิดเส้นแบ่งเขตแดนในช่องแคบไต้หวนัเม่ือช่วงเช้าของวนันี ้(2 ส.ค.) ซึ่งนับเป็นความเคล่ือนไหวท่ีไม่ปกติ โดยแหล่งข่าวระบุว่า "เป็นการ

กระท าท่ียัว่ยอุย่างยิ่ง" เน่ืองจากในยามปกตนิัน้ เคร่ืองบนิรบของจีนและไต้หวนัจะไม่บนิข้ามเส้นแบง่ดงักล่าว 

 (+) สหรัฐเล็งจ ากัดการขายอุปกรณ์ผลิตชิปแก่จีน หวังปกป้องบริษัทในประเทศ  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า สหรัฐก าลัง

พิจารณาจ ากัดการจัดส่งอุปกรณ์ผลิตชิปของสหรัฐให้กับผู้ผลิตชิปหน่วยความจ าในจีน ซึ่งรวมถึงบริษัทหยางจ่ือ เมมโมรี เทคโนโลยีส์ (Yangtze Memory 

Technologies) โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการยับยัง้ความก้าวหน้าของภาคการผลิตชิปเซมิคอนดกัเตอร์ของจีนและปกป้องบริษัทในสหรัฐ 

ทัง้นี ้แนวคิดดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือปกป้องผู้ผลิตชิปหน่วยความจ าสหรัฐท่ีมีอยู่เพียง 3 ราย ได้แก่บริษัทเวสเทิร์น ดิจิทลั คอร์ป (Western Digital Corp) 

และไมครอน เทคโนโลยี อิงค์ (Micron Technology Inc) ซึง่คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 4 ของตลาดชิป NAND ทัง้หมด 

 (+) "ไบเดน" อนุมัติงบอีก 550 ล้านดอลลาร์ช่วยยูเครน / ต าหนิรัสเซียใช้โล่นิวเคลียร์ ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรัฐจะส่งมอบความช่วยเหลือทาง

ทหารรอบใหม่ให้แก่ยูเครนวงเงิน 550 ล้านดอลลาร์ ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า นับตัง้แต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนในวนัท่ี 24 ก.พ. สหรัฐได้ส่งมอบความ

ช่วยเหลือแก่ยเูครนแล้วกวา่ 8.8 พนัล้านดอลลาร์ ซึง่ความช่วยเหลือครัง้ใหม่ซึง่เป็นครัง้ที่ 17 จะรวมถงึกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม.จ านวน 75,000 นดั และ

ระบบยิงจรวดหลายล ากล้องอัตตาจรสูง (HIMARS) ออกแบบมาเพ่ือปล่อยขีปนาวธุจากรถบรรทุกขนาด 5 ตนั อีกทัง้ด้านนายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรี

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ กล่าวหาว่า รัสเซียใช้โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยูเครน เป็นโล่ก าบงัการโจมตีจากกองทพัยูเคร น เพราะยูเครนไม่

สามารถยิงตอบโต้ไปท่ีนัน่ได้ เน่ืองจากเกรงวา่จะเกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรง และต าหนิวา่ การกระท าดงักล่าวเป็นเร่ืองที่ขาดความรับผิดชอบอย่างมาก 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชีย-ยุโรปร่วง วิตกเศรษฐกิจถดถอย-จับตาเพโลซีเยือนไต้หวัน ข้อมูลภาคการผลิตทั่วโลกท่ีอ่อนแอท าให้เกิดความวิตกกังวลว่า

เศรษฐกิจจะชะลอตวั ขณะท่ีตลาดตา่ง ๆ เผชิญแรงกดดนั เน่ืองจากมีกระแสข่าววา่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเดนิทางเยือนไต้หวัน

ในวนันี ้โดยในฝ่ังเอเชีย ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงลง 73.69 จุด หรือ -2.26% ดชันีฮัง่เส็งปิดลดลง 476.63 จุด หรือ -2.36% ดชันีนิกเกอิปิดตลาดร่วงลง 

398.62 จุด หรือ -1.42% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดลดลง 12.63 จดุ หรือ -0.52% ส่วนในฝ่ังยุโรป ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันี ้

ท่ีระดบั 436.43 จดุ ลดลง 1.03 จดุ หรือ -0.24% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,419.19 จดุ ลดลง 60.44 จุด หรือ -0.45% และดชันี CAC-

40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,424.68 จดุ ลดลง 12.18 จดุ หรือ -0.19% 

 (-) ราคาสัญญาน า้มันดบิร่วง หลังกังวลเศรษฐกิจถดถอยฉุดดีมานด์ ณ เวลาไทย 16.55 น. ราคาสญัญาซือ้ขายน า้มนัดบิ WTI ได้ลดลง 0.51% มาอยู่ท่ี

ระดบั 93.421 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาสญัญาซือ้ขายน า้มันดิบ BRENT ก็ได้ร่วงลงเช่นเดียวกัน 0.67% ลงมาอยู่ท่ีระดบั 99.381 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

โดยการร่วงลงมาดงักล่าว เกิดขึน้หลงัจากที่นกัลงทนุกงัวลวา่ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง และอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย จากตวัเศรษฐกิจท่ีออกมาแย่หลาย

รายการ อาจกดให้ดีมานด์หรือความต้องการใช้น า้มนันัน้ลดลงตามไปด้วย 

 

 

 

 

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   52.2** 52.3 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   -1.1%** -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 

 
 

 

 

 


