
 

 

 

   

1,948  1,930  1,906 

 1,981  2,000  2,013 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี�แกว่งอ่อนตวัลง หลงัจากเมื�อคืนราคาพุ่งทดสอบ 1,980 ดอลลารต์่อออนซ ์เขา้ใกลร้ะดบั All Time High ที�ทาํไวบ้ริเวณ 1,981 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตย่งัไม่
สามารถผ่านระดบัดงักลา่วไปได ้จึงทาํใหเ้กิดแรงเทขายสลบัออกมา อย่างไรก็ดี ปัจจยัพื�นฐานยงัคงเป็นบวกต่อราคาทองคาํ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง มีแรงเทขายดอลลาร ์จนกดดนั Dollar 
Index รว่งลงมาที� 93.18 จดุวานนี� แตะระดบั Low สดุรอบกว่า 2 ปี  หลงัจาก ธนาคารกลางสหหรฐั (เฟด) คงดอกเบี�ยระดบัตํ�าที�  0.00-0.25% ในการประชมุที�เสรจ็สิ �นลงวานนี� และยํ�าถึง
ความตั�งใจคงอตัราดอกเบี�ยระดบัใกล ้0% ตอ่ไป จนกว่าเศรษฐกิจจะสามารถยืนหยดัรบัมือกบัเหตกุารณต์า่ง ๆ ในอนาคตอนัใกล ้และอยู่บนเสน้ทางแหง่การบรรลเุปา้หมายจา้งงานสงูสดุ
และเสถียรภาพดา้นราคา  ดา้น Jerome Powell แสดงความวิตกว่า การระบาดของโควิด-19เป็นตวัฉดุรั�งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรฐั และกลา่วว่า "เราจะใชท้กุเครื�องมือที�มีอยู่อย่าง
เตม็ที� เพื�อสนบัสนนุเศรษฐกิจของเราในสภาพแวดลอ้มที�ทา้ทายแบบนี�"  ปัจจยัดงักลา่ว กระตุน้แรงเทขายดอลลาร ์ และหนนุราคาทองคาํไว ้ ซึ�งแนะนาํตดิตามการระบาดของไวรสัโควิด-
19 ต่อไป  ซึ�งขอ้มูลล่าสดุ ในฝั� ง"สหรฐั" พบว่า 10 รฐัจากทั�งหมด 50 รฐัในสหรฐัมีตวัเลขเฉลี�ยรายวนัของผูเ้สียชีวิตรายใหม่จากไวรสัสงูเป็นประวตัิการณ์  โดยนายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี 
แพทยใ์หญ่ทาํเนียบขาวเตือนใหป้ระชาชนตื�นตวัเพื�อปอ้งกนัการระบาดก่อนที�วิกฤตโควิดจะรุนแรงขึ �น  ขณะที�ทางฝั� ง "จีน" พบการระบาดเรง่ตวัขึ �น โดยวานนี� (29 ก.ค.) พบผูต้ดิเชื �อรายใหม่
ในจีนจาํนวน 105 ราย ซึ�งสงูสดุใน 1 วนั ในรอบ 3 เดือนที�ผ่านมา สาํหรบัวนันี� แนะนาํติดตามการเปิดเผย GDP ไตรมาส 2/2020 ของสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคา
ทองคาํไม่สามารถ break out ผ่านแนวตา้นบรเิวณ 1,981 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ)์ ขึ �นไปได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นใหก้ลบัลงมาตั�งฐานราคาดา้นล่างอีก
ครั�ง เบื �องตน้ประเมินว่าราคายงัคงเคลื�อนไหวระหว่าง 1,981-1,930 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคายืนเหนือระดบั 1,948-1,930 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้น
ดา้นบนอีกครั�ง แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ รอจงัหวะเขา้ซื �อ หากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,948-1,930 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และขายใหท้ยอยทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไปทดสอบ
บรเิวณแนวตา้น 1,981 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แตห่ากราคาหลดุ 1,930 ดอลลารต์อ่ออนซจ์าํเป็นตอ้งชะลอการซื �อออกไปก่อน 
 

                         ราคาทองคาํมีแรงซ ื�อลดลงเมื�อเข ้าใกล้แนวต้านโซน 

1,981 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แนะนําติดตามการเคลื�อนไหวของราคา

ในโซนดังกล่าว  หากยงัไม่สามารถยนืได้อยา่งแข ็งแกร ่ง การลงทุน

ในช่วงนี�จ ึงเน้นไปที�รอจังหวะราคาอ ่อนตัวลงจึงพ ิจารณาเข ้าซ ื�อ  

 

 

30 กรกฎาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

30/07/2563  12.16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,970.40 1,960.45 -9.95  -0.50% 

Spot Silver ($) 24.29 24.10 -0.19  -0.77% 

เงนิบาท (฿/$) 31.37 31.42 0.05  0.17% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,050 29,100 50  0.17% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.75 43.74 -0.01  -0.02% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.30 41.19 -0.11  -0.27% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1791 1.1764 -0.0027  -0.23% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "จอ ห ์น  ฮอ ป กิน ส ์"  เผยสห รัฐมีผู้ เสียช ีวิตจาก โค วิด -19 ท ะลุ  1.5 แ สน ร าย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่ง

มหาวิทยาลัยจอหน์ ฮอปกินส์ รายงานว่า ณ เวลา 15.35 น. ของวนัพุธตามเวลาสหรฐั (ประมาณ 02.35 น.ของวนันี�ตามเวลาไทย) สหรัฐมียอด

ผูเ้สียชีวิตจากไวรสัโควดิ-19 เพิ�มขึ �นแตะ 150,034 ราย และมียอดผูต้ิดเชื �อเพิ�มขึ �นเป็น 4,396,030 ราย รฐันิวยอรก์มีจาํนวนผูเ้สียชีวติสงูสดุถงึ 32,658 

ราย ขณะที�รฐัแคลิฟอรเ์นีย ฟลอรดิา และเทก็ซสั ไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางการแพร่ระบาดแหง่ใหม่ของสหรฐั โดยมียอดผูเ้สียชีวติเพิ�มขึ �นแตะ 8,724 ราย

, 6,332 ราย และ 5,913 ราย ตามลาํดบั ส่วนรฐัอื�นๆ ที�มียอดผูเ้สียชีวติมากกวา่ 6,000 ราย ไดแ้ก่ นิวเจอรซี์ย ์อิลลินอยส ์แมสซาชูเซตส ์เพนซลิเวเนีย 

และมิชิแกน 

 (+) แพทยใ์หญ่ท ําเนียบขาวเตือนร ัฐต่างๆ ในสหรัฐตื�นตัวก่อนวิกฤตโควิดรุนแรง นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูอ้าํนวยการสถาบนัภูมิแพแ้ละ

โรคติดตอ่แหง่ชาติสหรฐั และเป็นนายแพทยใ์หญ่ของคณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการควบคมุไวรสัโควดิ-19 ของทาํเนียบขาว เตือนวา่ หลายรฐัในสหรฐั 

รวมทั�งโอไฮโอ เทนเนสซี เคนทกักี และอินเดียนาควรตื�นตวัเพื�อป้องกันไม่ใหมี้ผูต้ิดเชื �อโควิด-19 พุ่งสูงขึ �นเหมือนกับที�เกิดขึ �นในรฐัทางตอนใตแ้ละ

ตะวนัตกของสหรฐั นายแพทยฟ์อซีกล่าวระหว่างประชุมทางโทรศพัทร์ว่มกบับรรดาผูว้่าการรฐัว่า จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งสรา้งการเปลี�ยนแปลงเพื�อ

ไม่ใหเ้ป็นเหมือนที�แลว้มา ก่อนหนา้นี� นายแพทยฟ์อซีใหส้มัภาษณก์บัสาํนกัข่าว ABC วา่ รฐัโอไฮโอ เทนเนสซี เคนทกักี และอินเดียนา เริ�มมีเปอรเ์ซน็ต์

ผูต้ดิเชื �อเพิ�มขึ �น โดยขอ้มลูนี�มีเคา้ลางที�เป็นไปไดว้า่ รฐัเหล่านี�อาจเจอวิกฤตอย่างที�รฐัทางใตเ้ผชิญกนัมาแลว้ นอกจากนี� นายแพทยฟ์อซีไดเ้ปิดเผยกบั

สถานีโทรทศัน ์MSNBC ว่า การยึดถือหลักปฏิบตัิ 5 ขอ้จะช่วยยับยั�งการเพิ�มขึ �นของผูต้ิดเชื �อโควิด ซึ�งขอ้ปฏิบตัิดงักล่าวนั�น ประกอบดว้ยการสวม

หนา้กากอนามยั การหลีกเลี�ยงอยู่ในที�ที�มีฝงูชนแออดั การเวน้ระยะหา่งระหวา่งกนัอย่างนอ้ย 6 ฟตุ การรกัษาสุขอนามยั หลีกเลี�ยงการเขา้ผบับาร ์หรือ

เขา้ใกลส้ถานที�ดงักล่าว "หากเราไม่เริ�มปฏิบตัิตามกฎที�ค่อนขา้งเคร่งครดัทั�ง 5 ขอ้ที�ผมพูดไป สิ�งที�จะเกิดขึ �นอย่างเลี�ยงไม่ไดก็้คือ รฐัที�ยงัไม่เกิดวกิฤต ิ

อาจจะตอ้งพบกบัวกิฤต"ิ นายแพทยฟ์อซีกล่าว สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า การออกมาเตือนของนายแพทยฟ์อซีเกิดขึ �นหลงัจากที�ยอดผูเ้สียชีวิตจากโค

วดิ-19 ในสหรฐัทะล ุ150,000 รายเมื�อวานนี� 

 (+) จีนพบผู้ต ิดเช ื�อโควิด-19 เพ ิ�มอ ีก 105 ราย ดันยอดรวมพุ่งแตะ 84,165 ราย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) แถลงในวนันี�ว่า 

ณ วนัพุธที� 29 ก.ค. พบผูต้ิดเชื �อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศจีนจาํนวน 105 ราย โดยในจาํนวนนี�เป็นผูต้ิดเชื �อภายในประเทศถึง 102 ราย และอีก 3 

รายเป็นผูต้ิดเชื �อที�มาจากต่างประเทศ ในจาํนวนผูต้ิดเชื �อภายในประเทศนั�น พบว่า 96 รายอยู่ในเขตปกครองตนเองซนิเจียงอุยกูร ์ขณะที� 5 รายอยู่ใน

มณฑลเหลียวหนิง และอีก 1 รายที�อยู่ในกรุงปักกิ�ง สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า ขอ้มลูของ NHC ยงัระบุดว้ยว่า ไม่มีรายงานการพบผูเ้สียชีวติรายใหม่ 

ณ วนัพธุที� 29 ก.ค. ซึ�งส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวติยงัคงอยู่ที� 4,634 ราย ส่วนยอดรวมผูต้ดิเชื �อเพิ�มขึ �นเป็น 84,165 ราย และจาํนวนผูที้�ไดร้บัอนญุาตให้

ออกจากโรงพยาบาลเนื�องจากหายดีแลว้อยู่ที� 78,957 ราย 

 (-) ตลาดหุ้น เอ เช ียเปิดบวก ขานรับเฟดตร ึงดอกเบี�ย, "พาวเวล"ให้ค ํามั�นหนุนเศรษฐกิจ ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกในวนันี� หลังจากธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี �ยที�ระดบัใกล้ 0% นอกจากนี� นักลงทุนยังขานรบัการที�นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ใหค้าํมั�นว่าจะใช้
มาตรการสนบัสนนุเศรษฐกิจใหฟื้�นตวัจากผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี�ที� 22,489.24 จุด เพิ�มขึ �น 92.13 จุด
, +0.41% ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที� 3,299.57 จุด เพิ�มขึ �น 5.02 จุด, +0.15% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที� 24,979.24 
จดุ เพิ�มขึ �น 96.10 จุด, +0.39% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี�ที� 12,691.86 จุด เพิ�มขึ �น 150.89 จดุ, +1.20% ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใต้
เปิดวนันี�ที� 2,275.33 จุด เพิ�มขึ �น 12.17 จุด, +0.54% ดัชนี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวันนี�ที� 2,581.66 จุด เพิ�มขึ �น 8.21 จุด, +0.32% ดัชนี 
FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี�ที� 1,614.02 จดุ เพิ�มขึ �น 2.6 จดุ, +0.16% 

 
  ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 27 ก.ค. 15.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5** 86.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนมิ.ย.   3.3%** 3.7% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   7.3%** 15.7% 

วนัองัคารที� 28 ก.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนพ.ค.โดย S&P/CS   3.7%** 4.0% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคเดือนก.ค.โดย CB   92.6** 98.1 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   10** 0 

วนัพธุที� 29 ก.ค. 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนมิ.ย.  16.6%** 44.3% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  -10.6M** 4.9M 

วนัพฤหสับดีที� 30 ก.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)  <0.25%** <0.25% 

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)  - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์  - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020  -34.5% -5.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์  1440K 1416K 

วนัศกุรที์� 31 ก.ค. 08.00 น จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   50.8 50.9 

 08.00 น จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   54.5 54.4 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE) เดือนมิ.ย.   0.2% 0.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การบรโิภคส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   5.3% 8.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   -0.8% -4.2% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   44.5 36.6 

 
21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   72.7 73.2 

 
21.00 น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 24 กรกฎาคม 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


