
  

                   ระหว่างวัน หากราคาทองคําไม่สร้างระดับสูงสุดใหม่
จากวันก่อนหน้า แต่หากราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้และสามารถ
ยืนได้อย่างแขง็แกร่ง ยังมีโอกาสปรับตัวขึ (นทดสอบแนวต้าน 1,969-1,981 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่สามารถขึ (นไปยืนเหนือแนวต้านได้ จะเหน็
การย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,945-1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

29 กรกฎาคม 2563 

สรุป นกัลงทุนจับตาผลการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) และ แถลงการณ์ของประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) นายเจอโรม พาวเวลล์  แม้ประเมินวา่ เฟด ไม่น่าจะประกาศการเปลี2ยนแปลงนโยบายในการประชุมครั 4งนี 4 หลงัจาก เฟด ระบุว่า จะขยายกลไกการ
ปล่อยเงินกู้หลายโครงการจนถงึสิ 4นปีนี 4 เพื2ออํานวยความสะดวกตอ่แผนของผู้ เข้าร่วมในโครงการและจะสร้างความแน่นอนว่า โครงการต่างๆ จะยงัคงพร้อมช่วย
ให้เศรษฐกิจฟื4นตวั แตน่กัลงทนุยงัคงจบัตาสญัญาณบ่งชี 4ใดๆ ที2ว่า เฟดจะเพิ2มการซื 4อตราสารหนี 4ระยะยาว, กําหนดขีดจํากดัผลตอบแทนพนัธบตัร หรือกําหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อสงูกวา่ที2บง่ชี 4ก่อนหน้านี 4หรือไม่ เพื2อชี 4นําทิศทางราคาทองคําในระยะถดัไป โดยในระยะสั 4นราคาจึงแกว่งตวัออกด้านข้าง แนะนําลงทนุในระยะ
สั 4น โดยเข้าซื 4อเมื2อราคาย่อตวัลงมาบริเวณแนวรับ 1,945-1,930 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และมีจุดขายทํากําไรในบริเวณแนวต้าน 1,969-1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากราคาผ่านได้สามารถถือสถานะซื 4อตอ่เพื2อรอไปขายบริเวณแนวต้านถดัไป 

 

ตารางที: 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

29/07/2563 16:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,958.60 1,958.63 0.03  0.00% 

Spot Silver ($) 24.39 24.37 -0.02  -0.06% 

เงนิบาท (฿/$) 31.44 31.45 0.00  0.01% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,800 29,050 250  0.87% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.22 43.73 0.51  1.18% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.06 41.51 0.45  1.10% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1721 1.1753 0.0033  0.28% 

ที:มา : Bisnews 

ที:มา : Bisnews 
 

 1,930  1,900  1,878 

  1,981  2,000  2,013 

 

  



 

 

• (+) ดอลลาร์ร่วงแตะระดับตํ:าสุดรอบ 2 ปีขณะยอดผู้ติดโควิด-19 ในสหรัฐพุ่ง  ดอลลาร์ร่วงสู่ระดบัตํ2าสดุรอบ 2 ปีในวนันี 4 ขณะที2มีแรงกดดนั

เพิ2มขึ 4นต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อการแสดงจดุยืนนโยบายเชิงผ่อนคลาย ท่ามกลางการพุ่งขึ 4นของยอดผู้ ติดโควิด-19  ตลาดคาดว่า เจ้าหน้าที2

กําหนดนโยบายจะหลีกเลี2ยงการดําเนินการ แต่อตัราการติดเชื 4อที2พุ่งขึ 4นและความตงึเครียดที2เพิ2มขึ 4น ทําให้นกัวิเคราะห์บางคนคาดถงึการชี 4นําล่วงหน้า

ที2แข็งแกร่งจากเฟด  "ปัจจยัเหล่านี 4หมายความว่า เราอาจคาดถึงการประเมินแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจในเชิงลบมากขึ 4น" นกัวิเคราะห์กล่าว 

"เราอาจจะคาดถึงการให้ความสนใจต่อดอลลาร์ เมื2อพิจารณาถึงการปรับตวัที2เรามีนับตั 4งแต่การประชุมครั 4งที2แล้ว"  เมื2อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 

ดอลลาร์ร่วง 0.4% สู่ 93.41 ซึ2งเป็นระดบัตํ2าสดุนบัตั 4งแต่เดือนมิ.ย.2018 ดอลลาร์อ่อนลงมากกว่า 3% นบัตั 4งแต่การประชมุครั 4งที2แล้วของเฟด ขณะที2

ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐร่วงลงกว่า 0.20% นบัตั 4งแต่นั 4น  ความเชื2อมั2นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงมากกว่าคาดในเดือนก.ค. โดยอ่อนแรงลงหลงัการ

ฟื4นตวัขึ 4น 2 เดือน ซึ2งเป็นสญัญาณอีกประการหนึ2งว่า ยอดผู้ ติดโควิด-19 ที2เพิ2มขึ 4นบั2นทอนการบริโภค  "เมื2อพิจารณาถึงความวิตกเกี2ยวกบัการติดเชื 4อ

ระลอก 2 ตลาดคิดว่า เฟดอาจจะแสดงจดุยืนนโยบายเชิงผ่อนคลาย" นกัวิเคราะห์กล่าว  ยโูรอยู่ที2 1.1762 ดอลลาร์ ปรับขึ 4น 0.3% แม้ว่ายโูรปรับลง

จากระดบัสงูสดุรอบ 22 เดือนของวนัจนัทร์ที2 1.17815 ดอลลาร์ ดอลลาร์อยู่ที2 104.82 เยน ปรับลง 0.25% 

• (+) WHO เผยยอดติดโควิดทั:วโลกวันเดียวพุ่งกว่า 2 แสนรายติดต่อกัน 13 วันแล้ว  องค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั2วโมงที2

ผ่านมา จํานวนผู้ ติดเชื 4อโควิด-19 ทั2วโลก พุ่งขึ 4น 226,783 ราย ทําสถิติเพิ2มขึ 4นมากกว่า 200,000 รายติดต่อกนัเป็นวนัที2 13 และส่งผลให้ยอดรวมผู้ ติด

เชื 4อทั2วโลกในขณะนี 4อยู่ที2 16,341,920 ราย  ส่วนจํานวนผู้ เสียชีวิตเพิ2มขึ 4น 4,153 รายในช่วง 24 ชั2วโมงที2ผ่านมา ส่งผลให้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตทั2วโลกอยู่ที2 

650,805 ราย  สํานกัข่าวซนิหวัรายงานว่า นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซสุ ผู้อํานวยการใหญ่ของ WHO กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื2อมวลชนว่า 

ประเทศทั2วโลกควรออกมาตรการด้านสาธารณสขุที2เข้มงวดมากขึ 4นเพื2อควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสและรักษาชีวิตของประชาชน ซึ2งรวมถึงการ

ตรวจหาเชื 4อไวรัสจํานวนมาก การใช้มาตรการกกัตวัอย่างเข้มงวด การเว้นระยะห่างทางสงัคม และการใส่หน้ากากอนามยั 

• (-) ฮั: งเส็งปิดบวก 110.38 จุด จับตามาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐ, ผลประชุมเฟด  ดชันีฮั2งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี 4ปรับตวัเพิ2มขึ 4น ขณะที2นกั

ลงทนุจับตาความขดัแย้งระหว่างพรรครีพบัลิกันและพรรคเดโมแครตในประเด็นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั 4งใหม่ รวมถึงผลการประชุม

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ2งจะมีการเปิดเผยในวนันี 4ตามเวลาสหรัฐ  ดชันีฮั2งเส็งปิดที2 24,883.14 จดุ 

เพิ2มขึ 4น 110.38 จดุ หรือ +0.45% 

• (-) อังกฤษลงนามสัญญาซื (อวัคซนีโควิด-19 จาก"Sanofi"/"GSK" 60 ล้านโดส  วนันี 4องักฤษระบวุ่า ได้ลงนามในข้อตกลงจดัหาวคัซีนโควิด-19 ที2

กําลงัพฒันาโดยบริษัท Sanofi และ GlaxoSmithKline จํานวน 60 ล้านโดส ซึ2งเป็นข้อตกลงฉบบัที2 4  ยงัไม่มีวคัซีนที2ได้รับการอนมุติัสําหรับการรักษา

หรือป้องกนัโควิด-19 ซึ2งทําให้มีผู้ เสียชีวิตกว่า 659,000 คน และทําให้เศรษฐกิจโลกเสียหายอย่างหนกั  ไม่มีการเปิดเผยเกี2ยวกบัเงื2อนไขทางการเงิน

ของข้อตกลงดงักล่าว โดย Sanofi และ GSK ซึ2งร่วมมือกนัครั 4งแรกในเดือนเม.ย. ยืนยนัในแถลงการณ์ว่า วคัซีนของทางบริษัทอาจผ่านการอนมุติัด้าน

กฎระเบยีบในช่วงครึ2งแรกของปี 2021 หากข้อมลูทางการแพทย์ออกมาในเชิงบวก 

• (+/-) จีน-อียูเตรียมเร่งเจรจาข้อตกลงการลงทุนหวังสรุปผลภายในสิ (นปีนี (  เมื2อวานนี 4นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนระบวุ่า จีนและ

สหภาพยโุรป (EU) จะเร่งการเจรจาเพื2อสรุปข้อตกลงการลงทนุจีน-สหภาพยโุรปภายในสิ 4นปีนี 4  เขากล่าวว่า จีนและสหภาพยโุรปจะยงัคงยกระดบั

การปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื2อง และจะดําเนินนโยบายทางการคลงัและการเงินที2มีประสิทธิภาพเพื2อผลกัดนัการฟื4นตัวของ

เศรษฐกิจโลก             

ที:มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

วนัจนัทร์ที2 27 ก.ค. 15.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื2อมั2นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5** 86.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั2งซื 4อสินค้าคงทนพื 4นฐานเดือนมิ.ย.   3.3%** 3.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั2งซื 4อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   7.3%** 15.7% 

วนัองัคารที2 28 ก.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนพ.ค.โดย S&P/CS   3.7%** 4.0% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื2อมั2นผู้บริโภคเดือนก.ค.โดย CB   92.6** 98.1 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดริชมอนด์   10** 0 

วนัพธุที2 29 ก.ค. 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที2รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   15.6% 44.3% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 4ามนัรายสปัดาห์   - 4.9M 

วนัพฤหสับดีที2 30 ก.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี 4ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั 4งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -35.0% -5.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 4งแรกรายสปัดาห์   1450K 1416K 

วนัศกุร์ที2 31 ก.ค. 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   50.8 50.9 

 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin   54.5 54.4 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   0.3% 0.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE) เดือนมิ.ย.   0.2% 0.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การบริโภคส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   5.3% 8.2% 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   -0.8% -4.2% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   44.5 36.6 

 
21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื2อมั2นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   72.7 73.2 

 
21.00 น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนก.ค.จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที2มีการประกาศออกมา 
 *ที2มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที2 24 กรกฎาคม ซึ2งอาจมีการเปลี2ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


