
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าเชา้นีท้ี่ตลาดเอเชีย ปรบัตัวขึน้ต่อจากเม่ือวาน โดยท าระดับต ่าสุดไวบ้ริเวณ 1,805.20  ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะดีดตัวขึน้ท าระดับสูงสุดไวบ้ริเวณ 
1,817.50  ดอลลารต์่อออนซ ์ ทัง้นี ้ราคาทองค าตอบรบัเชิงบวก จากถอ้ยแถลงของ Powell ประธานเฟด ที่ระบุว่า เฟดยงัคงอยู่ห่างไกลจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ เม่ือ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนี ้  แมเ้ศรษฐกิจมีความคืบหนา้ไปยงัเป้าหมายที่จะท าใหเ้ฟดเริ่มปรบัลดวงเงินในการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE โดยการจา้งงานมี
ความแข็งแกรง่ขึน้ แต่เฟดก็ยงัคงตอ้งการเวลามากขึน้ในการประเมินความคืบหนา้ดงักล่าวในการประชุมครัง้ต่อๆไป  การย า้จดุยืนดงักล่าวของประธานเฟดช่วยคลายวิตก
เกี่ยวกบัประเด็นการเรง่ลด QE ซึ่งกดดนัดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี   อย่างไรก็ตาม คาดการปรบัตวัขึน้ของราคาทองค าอาจอยู่ในกรอบจ ากดั เพราะหลงัจากนี ้
ไปหากขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัยงัคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลด QE ของเฟด ก็จะกลบัมากดดนัตลาดไดอี้กเช่นกัน  ดงันัน้แนะน าติดตามขอ้มูลเศรษฐกิจ
ของสหรฐัต่อไป โดยวนันีจ้ะมีการเปิดเผยประมาณการครัง้แรก GDP ช่วงไตรมาส 2/2021, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน  และยอดท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขาย
ของสหรฐั   ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองค าพยายามทดสอบกรอบราคาดา้นบน แมว้่าจะเกิดแรงขายท าก าไรสลบัเขา้ แต่การอ่อนตวัลงยงัคงจ ากดั  หาก
ราคาพยายามยืนเหนือโซนแนวรบั 1,808-1,803 ดอลลารต์่อออนซ์ได้ ท าให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึน้เพื่อทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์  
แนะน ากลยุทธก์ารลงทุน เปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,808-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์การลงทุนหากราคาหลุด 1,790 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาดีดตัวขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจดุปิดสถานะท าก าไร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     เข้าซือ้เพ่ือเก็งก าไรระยะส้ันหากราคาทองค า

สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,808-1,803 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ 

และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 

1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

29 กรกฎาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
29/07/2564 11:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.50 1,815.04 9.54 0.53 

Spot Silver ($) 24.94 25.19 0.25 1.00 

เงนิบาท (฿/$) 32.80 32.87 0.07 0.20 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,200 150 0.53 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.72 74.98 0.26 0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 92.27 92.17 -0.10 -0.10 

เงนิยูโร (€/$) 1.1843 1.1856 0.00 0.11 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

       1,803   1,790  1,778 

        1,833   1,845  1,856 

 

 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่าเทียบเยน หลังผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐร่วง สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าในกรอบบนของ 109 เยน เน่ืองจากนักลงทุน
บางส่วนไดข้ายดอลลารจ์ากคาดการณ์ว่าอตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัท่ีร่วงลงจะลดส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ของสหรฐักับญ่ีปุ่ น ส  านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนี้ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.79-109.83 เยน เทียบกับ 109.86-109.96 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 
109.97-109.98 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1853-1.1857 ดอลลาร ์และ 130.16-130.17 เยน เทียบกับ 
1.1839-1.1849 ดอลลาร ์และ 130.12-130.22 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1805-1.1807 ดอลลาร ์และ 129.82-129.86 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็น
วานนี ้

• (-)  ตลาดหุ้นจีน-ฮ่องกงพุ่งแรงเช้านี้ หลังจีนออกโรงสยบความต่ืนตระหนกในตลาด  ตลาดหุน้จีนและตลาดหุน้ฮ่องกงดีดตวัขึน้ในช่วงเชา้วนันี ้
น าโดยหุน้กลุ่มเทคโนโลยี หลงัจากรฐับาลจีนไดอ้อกมายบัยัง้กระแสความตื่นตระหนกในตลาด ณ เวลา 11.02 น.ตามเวลาไทย ดชันีฮั่งเส็งพุ่งขึน้ 674.59 
จุด หรือ 2.65% แตะท่ี 26,148.47 จุด ขณะท่ีดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตพุ่งขึน้ 34.97 จุด หรือ 1.04% แตะท่ี 3,396.56 จุด คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยข์องจีน (CSRC) ไดแ้จง้ใหบ้รรดาบริษัทโบรกเกอรว่์า จีนจะอนุญาตใหบ้ริษัทของจีนเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้
แรก (IPO) ในตลาดหุน้สหรฐัได ้ตราบใดท่ีบริษัทเหล่านีด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดว่าด้วยการน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ แหล่งข่าวใน 
CSRC เปิดเผยว่า การน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศสามารถด าเนินการโดยใชโ้ครงสรา้งที่มีอยู่ในปัจจบุนัได ้ซึ่งหมายถึงโครงสรา้งที่อนญุาต
ใหน้กัลงทนุต่างชาติสามารถเขา้ถึงการลงทุนในหุน้ของบริษัทจีนท่ีจดทะเบียนในตลาดสหรฐั  

• (-)  'บิทคอยน์'บวกกว่า1% เคลื่อนไหวที่ 39,705 ดอลล ์'บิทคอยน'์บวกกว่า1% เคลื่อนไหวท่ี 39,705 ดอลล ์ราคาบิทคอยน ์เทรดท่ีเว็บไซตค์อยน์
เดสก ์เมื่อเวลา 06.00 น.ของวนันี ้(29 ก.ค.)ปรบัตวัขึน้ 1.10% เคลื่อนไหวท่ี 39,705.01 ดอลลาร ์

• (+/-) วุฒิสภาสหรัฐไฟเขียวร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน วุฒิสภาสหรฐัมีมติดว้ยคะแนนเสียง 67 ต่อ 32 ผ่านร่างกฎหมายการใช้
จ่ายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึ่งถือเป็นความส าเร็จก้าวแรกในการผลักดันมาตรการการใชจ้่ายซึ่งหลายฝ่ายต่างรอคอยมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ดี ร่าง
กฎหมายดงักล่าวจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากทัง้สองสภา ก่อนท่ีจะส่งใหป้ระธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย  การลงมติในวุฒิ สภา
เมื่อวานนีม้ีขึน้เพียงไม่ก่ีชั่วโมงหลงัจากนายร็อบ พอรท์แมน วุฒิสมาชิกจากรฐัโอไฮโอซึ่งเป็นหวัหนา้การเจรจาในฝ่ังพรรครีพบัลิกนัไดเ้ปิดเผยกับผูส้ื่อข่าว
ว่า วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัไดบ้รรลขุอ้ตกลงเก่ียวกับร่างกฎหมายการใชจ้่ายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึ่งรวมถึงการใชจ้่ายค รัง้ใหม่มลูค่า 
5.50 แสนลา้นดอลลารท่ี์จะใชใ้นโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน สะพาน รถไฟโดยสาร น า้ดื่ม และระบบก าจัดของเสีย  เมื่อวนัท่ี 26 มิ.ย.ท่ีผ่านมา 
ปธน.ไบเดนได้ประกาศการบรรลุข้อตกลงกับสภาคองเกรสในการลงทุนด้านโครงสรา้งพืน้ฐานในสหรฐั โดยโครงการดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า " Bipartisan 
Infrastructure Framework" นั้น มีวงเงินรวม 1.2 ลา้นล้านดอลลาร ์และมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจา้งงานในสหรฐั  ทางดา้นกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัเพิ่มคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัในปี 2564 ขึน้สู่ระดบั 7% ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมากจากตวัเลขคาดการณ์
เดิมท่ีระดบั 4.6% โดยการเพิ่มคาดการณด์งักล่าวมาจากสมมติฐานท่ีว่า จะมีการบงัคบัใชแ้ผนการใชจ้่ายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน 

• (+/-)  WHO เผย ยัง ‘ไม่แนะน า’ ให้ฉีด ‘วัคซีนเข็มกระตุ้น’ เหตุไม่มีหลักฐานข้อมูลเพียงพอ ถ้าจ าเป็นให้ฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อน  องคก์ารอนามัย
โลก (WHO) เปิดเผยว่า ทางองคก์ารฯ ยังไม่แนะน าใหฉี้ดวคัซีนเข็มกระตุน้ในปัจจุบัน เน่ืองจากหลักฐานขอ้มูลมีไม่เพียงพอ โดยทาง WHO ก าลังเร่ง
ศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในแง่ของระยะเวลาในการสรา้งภูมิคุม้กัน พรอ้มย า้ว่า หากจ าเป็นตอ้งมีการสนับสนุนใหฉี้ดเข็มกระตุน้ก็จะเนน้ท่ี
กลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มผูส้งูอายุก่อน ดร.เคท โอ’ไบรอนั ผูอ้  านวยการดา้นภูมิคุม้กนั วคัซีน และผลผลิตทางชีวภาพแห่งองคก์ารอนามยัโล ก (WHO) ระบุว่า 
ขณะนีท้างองคก์ารยงัคงศกึษาวิจยัถึงความจ าเป็นของการฉีดวคัซีนกระตุน้เข็มที่ 3 เพื่อปอ้งกนัไวรสัโควิดสายพนัธุใ์หม่ที่กลายพนัธุจ์ากสายพนัธุเ์ดิมและ
ก าลงัระบาดอย่างหนักอยู่ในหลายพืน้ท่ีทั่วโลกในเวลานี ้โดย ดร.โอ’ไบรอนั ย า้ชดัว่า ขอ้มลูที่ไม่เพียงพอท าใหข้ณะนีท้างองคก์ารอนามัยโลกยงัไม่แนะน า
ใหฉี้ดวคัซีนกระตุน้  
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 26 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดย Ifo  100.8** 101.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.  676K** 769K 

วนัองัคารท่ี 27 ก.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.3%** 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   0.8%** 2.3% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   17.0%** 14.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   129.1** 127.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   27** 22 

วนัพธุท่ี 28 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -0.3** -0.3 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -4.1M** 2.1M 

วนัพ หสับดีท่ี 29 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25%** <0.25% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   8.5% 6.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   382K 419K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.1% 8.0% 

วนัศุกรท่ี์ 30 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   2.1% -1.8% 

 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   2.0% 1.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   -0.5% -2.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   0.7% 0.0% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   62.9 66.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   80.8 80.8 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 4.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

