
  

                   หากราคาทองคําพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้โดย
เคลื�อนไหวในกรอบแคบ หากยืนได้ราคาจะขยับขึ "นไปทดสอบแนวต้าน
โซน บริเวณ 1,980-1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถ
ผ่านไปได้ อาจเกิดแรงขายทํากําไรออกมาอาจทําให้ราคาปรับตัวลง
ทดสอบแนวรับที� 1,948-1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

30 กรกฎาคม 2563 

สรุป สภาทองคําโลก (WGC) คาดวา่ อปุสงค์ทองคําของอินเดียซึ งเป็นผู้อปุโภคทองคํารายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก จะลดลงสู่ระดบัตํ าสดุในรอบ 26 ปี ในปี 2020  
ขณะที ราคาทองคําในประเทศอินเดียแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ มมุมองดงักล่าว สร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคํา อย่างไรก็ตามราคาทองคําได้รับแรงหนนุ 
จากคาดการณ์วา่ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐไตรมาส 2/2020 จะหดตวัถึง 34% ซึ งมากที สุดในข้อมลูย้อนไปถึงช่วงปี 1940 โดย
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทําให้ชาวอเมริกันเก็บตวัอยู่ในบ้านและรัฐต่างๆสั งปิดเมืองในวงกว้าง จนส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐหยุดนิ งเกือบ
ตลอดเดือนเม.ย. โดยข้อมลูดงักล่าวจะมีการรายงานในคืนนี Fเวลา  19.30 น.ตามเวลาประเทศไทย ทั Fงนี F แนะนํากลยุทธ์การลงทนุในช่วงนี Fยงัคงเน้นการลงทุน
ระยะสั Fนและทํากําไรจากการแกว่งตวัของราคาทองคํา โดยบริเวณ 1,980-1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นแนวต้านหากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน
ดงักล่าวได้ มีโอกาสที ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับด้านล่างบริเวณ 1,948-1,946 ดอลลาร์ แตห่ากไม่สามารถยืนได้ราคาก็มีโอกาสอ่อนตวัลงต่อเพื อทดสอบ
แนวรับสําคญับริเวณ 1,930 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

30/07/2563 15:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,970.40 1,954.72 -15.68  -0.80% 

Spot Silver ($) 24.29 23.54 -0.75  -3.09% 

เงนิบาท (฿/$) 31.37 31.41 0.04  0.12% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,050 29,000 -50  -0.17% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.75 43.35 -0.40  -0.91% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.30 40.88 -0.42  -1.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1791 1.1751 -0.0040  -0.34% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,948  1,930  1,906 

  1,981  2,000  2,013 

 

  



 

 

• (+) "จอห์น ฮอปกินส์" เผยยอดผู้ติดเชื "อโควิดทั�วโลกทะลุ 17 ล้านรายแล้ว  ศนูย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลยั

จอห์น ฮอปกินส์ รายงานในวนันี Fว่า ยอดผู้ ติดเชื Fอไวรัสโควิด-19 ทั วโลกทะลหุลกั 17 ล้านรายแล้ว โดยขณะนี Fอยู่ที  17,029,155 ราย และยอดผู้ เสียชีวิต

ทั วโลกอยู่ที  667,011 ราย  ข้อมลูจาก CSSE ระบวุ่า สหรัฐเป็นประเทศที มียอดผู้ ติดเชื Fอและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที สดุในโลก โดยมียอดผู้ ติดเชื Fอ

อยู่ที  4,423,917 ราย และมียอดผู้ เสียชีวิตอยู่ที  150,713 ราย ตามด้วยบราซิลซึ งมีผู้ ติดเชื Fอ 2,552,265 ราย และเสียชีวิต 90,134 ราย  ส่วนประเทศ

อื นๆ ที มีผู้ ติดเชื Fอมากกว่า 300,000 ราย ได้แก่ อินเดีย รัสเซยี แอฟริกาใต้ เม็กซิโก เปรู ชิลี และองักฤษ สําหรับประเทศที มีผู้ เสียชีวิตมากกว่า 30,000 

ราย ประกอบด้วยองักฤษ, เม็กซโิก, อิตาลี, อินเดีย และฝรั งเศส สํานกัข่าวซนิหวัรายงาน 

• (+) คาดสหรัฐจะเผยรายงานจดีีพ ีQ2 ยํ�าแย่ที�สุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี "  เศรษฐกิจสหรัฐหยดุนิ งเกือบตลอดเดือนเม.ย. ขณะนี Fโลกกําลงัจบัตา

ดวู่า การหดตวัดงักล่าวจะมีความรุนแรงมากเพียงไร  คาดว่าข้อมลูที มีกําหนดเผยแพร่ในวนันี Fตามเวลาท้องถิ นจะแสดงว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐดิ งลง 34.8% ตามอตัรารายปีในไตรมาส 2 ซึ งมากที สดุในข้อมลูย้อนไปถึงยคุ 1940 หลงัจากที การระบาดของโควิด-

19 ทําให้ชาวอเมริกนัเก็บตวัอยู่ในบ้านและรัฐต่างๆสั งปิดเมืองในวงกว้าง  แม้ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจปรับขึ Fนในเดือนพ.ค.และมิ.ย.ขณะที มีการยกเลิก

คําสั งให้ประชาชนเก็บตวัในบ้าน แต่ระดบัของการปรับลงในเดือนเม.ย.มีแนวโน้มมีอิทธิพลมากกว่าการปรับขึ Fนใดๆในช่วงต่อไปในไตรมาสดงักล่าว

อย่างมาก 

• (+)  ดอลลาร์ถูกถ่วงขณะนักลงทุนรอแผนกระตุ้นจากสภาคองเกรส  ดอลลาร์อยู่ที ระดบัตํ าสดุรอบกว่า 2 ปีในวนันี F ขณะที นกัลงทนุมีความวิตก

มากขึ Fนเกี ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากยอดผู้ ติดโควิด-19 ที พุ่งขึ Fนในสหรัฐ และรอแผนกระตุ้นที หยดุชะงกัในสภาคองเกรส  เมื อคืนนี Fธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) สร้างแรงกดดนัต่อดอลลาร์ด้วยการเปิดกว้างสําหรับการผ่อนคลายเพิ มเติม ขณะที ระบถุงึผลกระทบทางเศรษฐกิจจากยอดผู้ ติดเชื Fอ

รายใหม่ระลอกล่าสดุ  เมื อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงิน ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัตํ าสดุนบัตั Fงแต่กลางปี 2018 ที  93.344 ขณะที ดอลลาร์ออสเตรเลียและ

นิวซแีลนด์มีแนวโน้มเข้าใกล้ระดบัสงูสดุรอบหลายเดือน  เมื อเทียบกบัยโูร ดอลลาร์อยู่เหนือระดบัตํ าสดุรอบ 22 เดือน ที  1.1807 ดอลลาร์ของเมื อคืนนี F

อยู่เล็กน้อย ดอลลาร์มีแนวโน้มมีเดือนที ยํ าแย่ที สดุในรอบ 1 ทศวรรษต่อยโูร ขณะที แนวโน้มการฟืFนตวัในยโุรปสดใสขึ Fน ขณะที แนวโน้มซบเซาลงใน

สหรัฐ 

• (-) WGC คาดอุปสงค์ทองของอินเดียปีนี "อาจแตะตํ�าสุดรอบ 26 ปีหลังราคาทะยาน  วนันี Fสภาทองคําโลก (WGC) คาดว่า อปุสงค์ทองของ

อินเดียในปี 2020 จะลดลงสู่ระดบัตํ าสดุในรอบ 26 ปี ในขณะที ราคาทองในประเทศแตะระดบัสงูเป็นประวติัการณ์ และรายได้ที ใช้จ่ายได้ที ลดลงอาจ

จํากดัการซื Fอของลกูค้ารายย่อย  อปุสงค์ที ลดลงจากอินเดีย ซึ งเป็นผู้อปุโภคทองรายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก อาจจํากดัการทะยานขึ Fนของราคาทั วโลก 

ซึ งแตะระดบัสงูเป็นประวติัการณ์ในช่วงต้นเดือนนี F แม้นั นอาจช่วยลดยอดขาดดลุการค้าของอินเดียและพยงุเงินรูปีที อ่อนค่า  นายโซมาซุนดาราม พี

อาร์ กรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการอินเดียของ WGC ระบวุ่า "การปรับขึ Fนอย่างรวดเร็วของราคาทองอาจเป็นอปุสรรค"  สญัญาทองล่วงหน้าใน

ตลาดอินเดียทะยานขึ Fน 35% ในปีนี F หลงัปรับขึ Fน 25% ในปี 2019 

• (-) จาํนวนผู้ ว่างงานในเยอรมนีลดลงในก.ค. สวนทางคาดการณ์  ข้อมลูแสดงในวนันี Fว่า จํานวนผู้ ว่างงานในเยอรมนีลดลงอย่างไม่คาดคิดใน

เดือนก.ค. ซึ งหนุนความหวังที ว่า ตลาดแรงงานในเยอรมนีอาจจะหลุดพ้นจากวิกฤติโควิด-19 โดยได้รับผลกระทบไม่มากนกั  สํานักงานแรงงาน

รายงานว่า จํานวนผู้ ว่างงานลดลง 18,000 คนโดยมีการปรับตามฤดกูาลแล้ว สู่ 2.923 ล้านคน คาดการณ์ของภาคเอกชนคาดถึงการเพิ มขึ Fน 43,000 

คน ซึ งจะทําให้อตัราการว่างงานปรับสู่ 6.5%  อตัราการว่างงานที มีการปรับแล้วยงัคงอยู่ที  6.4% 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั"งก่อน 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั งซื Fอสินค้าคงทนพื Fนฐานเดือนมิ.ย.   3.3%** 3.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั งซื Fอสินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   7.3%** 15.7% 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื อมั นผู้บริโภคเดือนก.ค.โดย CB   92.6** 98.1 

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

วนัพธุที  29 ก.ค. 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   16.6%** 44.3% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ Fามนัรายสปัดาห์   -10.6M** 4.9M 

วนัพฤหสับดีที  30 ก.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี Fยนโยบายเฟด (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 Fงแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -35.0% -5.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั Fงแรกรายสปัดาห์   1450K 1416K 

วนัศกุร์ที  31 ก.ค. 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   50.8 50.9 

 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (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 Fอ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   44.5 36.6 

 
21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื อมั นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   72.7 73.2 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที มีการประกาศออกมา 
 *ที มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที  24 กรกฎาคม ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


