
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,777 1,762 1,744 

1,803 1,820 1,838 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดทะยานขึน้ 25.90 ดอลลารต์่อออนซ ์  โดยราคาทองค าไดร้บัแรงหนุนหลายประการ  ไดแ้ก่  (1.) แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีน
และไตห้วัน  ล่าสุดวานนี ้กองทพัจีนไดย้ิงขีปนาวุธ 9 ลูกในระหว่างการซอ้มรบ และมีขีปนาวธุจ านวน 5 ลกูไดต้กลงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของญ่ีปุ่ น (EEZ) ซึ่งถือเป็นครัง้แรกที่จีนไดย้ิงขีปนาวธุตกลงใน
บริเวณดงักล่าว (2.) การแข็งค่าของปอนด ์ ขานรบัการที่ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มีมติ 8-1 ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.50% สู่ระดบั 1.75% ในการประชมุวันนี ้โดยเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
ครัง้ใหญ่ที่สุดในรอบ 27 ปีของ BoE ซึ่งการแข็งค่าของเงินปอนดก์ดดันดอลลารใ์หอ้่อนค่าจนเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค า  แมใ้นระหว่างการซือ้ขายราคาทองค าจะอ่อนตัวลงบา้ง  หลั งจากการเปิดเผย
ตวัเลขขาดดลุการคา้ และตัวเลขผูย้ื่นขอสวัสดิการว่างงานสหรฐั ที่ออกมาดีเกินคาด  ขณะที่เงินปอนดม์ีแรงขายสลบัออกมาเป็นระยะ  อย่างไรก็ดี  มีแรงซือ้ Buy the dip สลบัเขา้มาเมื่อราคาทองค าอ่อน
ตวัลง  ประกอบกับอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีรว่งลงต ่ากว่าระดบั 2.7% ขณะที่นักลงทนุพากันเขา้ซือ้พันธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย เนื่องจากความกงัวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยทั่วโลก  หลงั BoE ออกแถลงการณเ์ตือนว่า เศรษฐกิจอังกฤษจะเขา้สู่ภาวะถดถอยตัง้แต่ไตรมาส 4 ของปี 2022 จนถึงสิน้ปี 2023  ซึ่งการรว่งลงของบอนดย์ีลดห์นนุทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ได้
ใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  รวมถึงกดดนัดอลลารใ์หอ้่อนค่าเพ่ิมจนเป็นปัจจยัหลกัที่อยู่เบือ้งหลงัการทะยานขึน้ของทองค าสู่ระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนบริเวณ 1,794.87 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้น
กองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง 0.33 ตนั  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาการเปิดเผยตวัเลขรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง, ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร และอตัราการว่างงานของสหรฐั 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1794.87 1762.40 1764.50 1790.20 25.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,756.68 19.71 106.20 

MA 50 Days 1,788.52 20.36 105.27 

MA 200 Days 1,842.32 22.79 99.76 

RSI 9 Days 70.60 65.05 43.16 

RSI 14 Days 61.10 57.33 47.31 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,000.32 -0.33 

ishare 15,107.35 -28.68 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.1878 -0.6679 0.6915 

10 วัน 0.9316 -0.5840 0.4852 

20 วัน 0.9322 -0.5477 0.4039 

50 วัน 0.9698 0.8106 0.9238 

100 วัน 0.9830 0.2318 0.9156 

200 วัน 0.8194 0.4238 0.1970 

 

 

05 สิงหาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,803-1,800 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,777-1,762 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,820 

 

 หลงัจากราคาปรบัตวัขึน้มาแลว้ในระดบัหน่ึง หากวนันี ้ทดสอบแนวตา้นท่ี 1,800-1,803 ดอลลารต่์อออนซ ์ (1,803 
ระดบัต ่าสุดของเดือนมิ.ย.) แลว้ราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวรบัดงักล่าวได ้ราคามีโอกาสเกิดแรงขายท าก าไร
และปรบัตวัลงทดสอบแนวรบัโซน 1,780-1,777 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนไดร้าคาจะฟ้ืนตวัขึน้อีกครัง้ แต่หากหลุด
แนวรบัแรก ราคามีโอกาสอ่อนตวัลงต่อ ทดสอบแนวรบัส าคญัโซนโซน 1,762 ดอลลารต่์อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วนัพฤหสับดี (4 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซือ้ขาย ก่อนที่สหรฐัจะเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ค.ในวนันี ้ ทัง้นี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่ง
เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.76% แตะที่ระดบั 105.6940  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงิน
เยน ที่ระดบั 132.91 เยน จากระดบั 134.11 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ที่ระดบั 0.9546 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9623 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดับ 1.2851 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2842 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 1.0252 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.0157 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.2174 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2145 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่
ระดบั 0.6981 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6947 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) บอนดย์ีลดส์หรัฐอายุ 10 ปีร่วงต ่ากว่า 2.7% หลังเผยตัวเลขว่างงานพุ่ง  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงต ่ากว่าระดบั 2.7% ใน
วนันี ้ขณะที่นักลงทุนพากันเขา้ซือ้พันธบัตรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขว่างงานพุ่งขึน้ในวันนี ้ ณ เ วลา 22.30 น.ตามเวลาไทย อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี รว่งลงสู่ระดบั 2.685% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัลงสู่ระดบั 2.971% 

• (+) "ลิซ ทรัสส"์ ว่าที่นายกฯผู้ดี ล่ันกระตุ้นศก. หลัง BoE เตือนถดถอยนานกว่า 1 ปี  นางลิซ ทรสัส ์รฐัมนตรีต่างประเทศองักฤษ และเป็นผูที่ไดร้บัการ
คาดหมายว่าจะก้าวขึน้มาเป็นนายกรฐัมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ กล่าวว่า ตนจะใชง้บประมาณฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอังกฤษ หลังจากที่ธนา คารกลาง
องักฤษ (BoE) เตือนว่าเศรษฐกิจจะเผชิญภาวะถดถอยยาวนานกว่า 1 ปี 

• (+) สหรัฐเรียกร้องจีนอย่าโอเวอรร์ีแอคต่อการเดินทางเยือนไต้หวันของ "เพโลซี"  นายจอหน์ เคอรบี์ โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรฐั กล่าวว่า จีนไม่
ควรมีปฏิกริยามากเกินไปต่อการเดินทางเยือนไตห้วนัของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั หลงัมีรายงานว่าจีนไดท้ าการซอ้มรบรอบเกาะไตห้วนั
โดยใชก้ระสนุจริง  "เราก าลงัจบัตามองอย่างใกลช้ิด และขอเรียกรอ้งใหจ้ีนอย่ามีปฏิกริยามากเกินไป เพราะไม่มีเหตผุลที่จีนจะเพิ่มความตงึเครียดในภมูิภาค" นาย
เคอรบี์กล่าว 

• (+) ญ่ีปุ่ นโวยจีนยิงขีปนาวุธ 5 ลูกตกในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ  กระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นแถลงว่า กองทพัจีนไดย้ิงขีปนาวธุ 9 ลกูในวนันี ้และจ านวน 5 ลกูไดต้ก
ลงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของญ่ีปุ่ น (EEZ) ซึ่งถือเป็นครัง้แรกที่จีนไดย้ิงขีปนาวุธตกลงในบริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะฮาเตรูมะ  "นี่เป็น
ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัความมั่นคงแห่งชาติของเรา และความปลอดภยัของประชาชน" นายโนบโูอะ คิชิ รฐัมนตรีกลาโหมญ่ีปุ่ นกล่าว  นอกจากนี ้ รฐับาลญ่ีปุ่ นยงัได้
ท าการประทว้งทางการทตูต่อรฐับาลจีน  นายโยชิมาสะ ฮายาชิ รฐัมนตรีต่างประเทศญ่ีปุ่ น เรียกรอ้งใหจ้ีนยติุการซอ้มรบใกลเ้กาะไตห้วนัโดยทนัที 

• (-) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลงสู่ 7.96 หม่ืนล้านดอลลารใ์นเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยในวนันีว้่า ตวัเลขขาดดลุการคา้สหรฐัลดลง 6.2% สู่
ระดับ 7.961 หมื่นลา้นดอลลารใ์นเดือนมิ.ย.  ทัง้นี ้การน าเขา้ลดลง 0.3% สู่ระดับ 3.404 แสนลา้นดอลลาร ์ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึน้ 1.7% สู่ระดับ 2.608 แสน
ลา้นดอลลาร ์

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานใกล้นิวไฮ 8 เดือนในสัปดาหท์ี่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตัวเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 6,000 ราย สู่ระดบั 260,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ ใกลร้ะดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย.2564 และสอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะห ์

• (+/-) BoE ขึน้ดอกเบี้ย 0.50% ครั้งใหญ่ที่สุดรอบ 27 ปี หวังสกัดเงินเฟ้อ  ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มีมติ 8-1 ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.50% สู่
ระดบั 1.75% ในการประชุมวนันี ้โดยเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบ 27 ปีของ BoE หรือนับตัง้แต่ปี 2538 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงิน
เฟ้อ  การด าเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกับการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ติดต่อกันเป็นครัง้ที่ 6 ของ BoE นับตั้งแต่เดือนธ.ค.2564 
ส่งผลใหข้ณะนีอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายแตะระดบัสงูสดุในรอบ 14 ปี หรือนบัตัง้แต่ปี 2551  ทัง้นี ้เงินเฟ้อในองักฤษพุ่งแตะ 9.4% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุใน
รอบ 40 ปี หลงัจากที่ราคาอาหารและพลงังานต่างพุ่งขึน้จากการที่รสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครนเมื่อวนัที่ 24 ก.พ. 

• (+/-) BoE เตือนชัดเศรษฐกิจอังกฤษถดถอยตั้งแต่ Q4/65 ยาวนาน 5 ไตรมาส  ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ออกแถลงการณเ์ตือนว่า เศรษฐกิจองักฤษจะ
เขา้สู่ภาวะถดถอยตัง้แต่ไตรมาส 4 ของปี 2565 จนถึงสิน้ปี 2566  BoE ระบวุ่า เศรษฐกิจองักฤษจะเผชิญภาวะถดถอยนานถึง 5 ไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงเวลายาวนาน
ที่สดุนบัตัง้แต่ที่เศรษฐกิจโลกเผชิญวิกฤตการเงิน โดยรายไดใ้นภาคครวัเรือนขององักฤษจะทรุดตวัลงอย่างหนกัในปี 2565-2566 ขณะที่การบริโภคเร่ิมหดตวั 

 

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 1 ส.ค. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   49.3** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   49.8** 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.1** 52.2 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   52.2** 52.3 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   -1.1%** -0.1% 

วนัองัคารท่ี 2 ส.ค. 21.00น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.70M** 11.25M 

วนัพธุท่ี 3 ส.ค. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   49.7** 49.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   51.2** 50.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   52.6** 53.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.1%** 0.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   47.3** 47.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.   56.7** 55.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   2.0%** 1.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   4.5M** -4.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.75% 1.25% 

 18.30น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   250K 256K 

วนัศุกรท่ี์ 5 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   250K 372K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนก.ค.   3.6% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 29 ก.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


