
  

                     ราคาทองค าไม่สามารถ break out ผ่านแนวต้าน
บริเวณ 1,813-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ จึงมีแรงขายท าก าไร
ระยะสั้นให้กลับลงมาต้ังฐานราคาด้านล่างอีกคร้ัง ประเมินแนวรับโซน 
1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้จึงจะดีดกลับ แต่หากยืนไม่ได้มี
โอกาสปรับฐานของราคาต่อไป 

 

27 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงรว่งลงกวา่ 5% ในช่วงบ่ายวนันี ้โดยไดร้บัแรงกดดนัจากหุน้บรษิทัเทคโนโลยีจีนท่ีทรุดตวัลงอยา่งต่อเนื่อง หลงัจากที่
รฐับาลจีนประกาศยกระดบัการควบคุมบริษัทเทคโนโลยี ขณะที่ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดรว่งลงเกือบ 2.5% ในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทุน
วิตกกงัวลเก่ียวกบัข่าวรฐับาลจีนประกาศใชม้าตรการคมุเขม้ในภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาคเทคโนโลยีและการศกึษา เม็ดเงินท่ีไหลออกจากตลาด
หุน้ กระตุน้แรงซือ้สินทรพัยป์ลอดภยั  อย่างไรก็ตาม นกัลงทุนระวงัการเขา้ซือ้ทองค าเพื่อรอดผูลการประชมุธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ในวนัที่ 27-28 
ก.ค.นี ้ ส าหรบัวนันี ้ติดตามการเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทน, ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS, ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ค.โดย CB 
และดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์  เบือ้งตน้แนะน าเนน้การซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้โดยเขา้ซือ้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1,790 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,813-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
27/07/2564 15:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,797.00 1,795.54 -1.46 -0.08 

Spot Silver ($) 25.17 25.09 -0.08 -0.32 

เงนิบาท (฿/$) 32.90 32.96 0.06 0.17 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.79 74.76 -0.03 -0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 92.63 92.81 0.18 0.19 

เงนิยูโร (€/$) 1.1802 1.1775 0.00 -0.23 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,790    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+) โกลดแ์มน แซคส ์ห่ันเป้าศก.สหรัฐปี64 โต 6.6% หลังภาคบริการฟ้ืนตัวช้าลง  ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า โกลดแ์มน แซคส ์ไดป้รบัลด
คาดการณก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ของสหรฐัฯ ในไตรมาสท่ี 3/2564 จากเดิมท่ีขยายตวั 9.5% เป็น 8.5% และในไตรมาสท่ี 4/2564 จากเดิมท่ี
ขยายตวั 6.0% ลงมาอยู่ท่ีระดบั 5.0% ท าใหก้ารคาดการณเ์ศรษฐกิจในปีนีล้ดลงมาอยู่ท่ีระดบั 6.6% จากเดิมซึ่งอยู่ท่ีระดบั 7.6%  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
โกลดแ์มน แซคส ์ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจสหรฐัฯในช่วงที่เหลือของปีนีเ้นื่องจากในช่วงครึง่ปีแรกเศรษฐกิจสหรฐัฯไดฟ้ื้นตัวอย่างรวดเร็วจากแรงหนนุท่ี
เกิดจากความคืบหนา้ของการฉีดวคัซีนและการสนับสนุนทางการเงินของรฐับาลสหรฐัฯ ซึ่งเศรษฐกิจของสหรฐัฯจะเริ่มชะลอตวัเน่ืองจากการฟ้ืนตั วภาค
บริการท่ีชา้ลงจากราคาสินคา้เพิ่มขึน้ไดท้ าใหอ้ตัราเงินเฟ้อสหรฐัฯท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา  ทัง้นีส้หรฐัฯก าลังเผชิญกับปัญหา
อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง หลงัอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัฯไดเ้พิ่มขึน้ 5.4% ในเดือนมิ.ย.ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีสูงท่ีสดุในรอบ 12 ปี นับตัง้แต่
เดือน ส.ค. 2551 

• (+) ฮั่งเส็งทรุดตัวกว่า 5% เหตุวิตกจีนกวาดล้างบริษัทเทคโนโลยี  ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงร่วงลงกว่า 5% ในช่วงบ่ายวนันี ้โดยไดร้บัแรงกดดัน
จากหุน้บริษัทเทคโนโลยีจีนท่ีทรุดตวัลงอย่างต่อเนื่อง หลงัจากท่ีรฐับาลจีนประกาศยกระดบัการควบคุมบริษัทเทคโนโลยี ณ เวลา 14.23 น.ตามเวลาไทย 
ดชันีฮั่งเส็งร่วงลง 1,441.07 จุด หรือ 5.50% แตะท่ี 24,751.25 จุด  ส  านักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรฐั (SAMR) ไดส้ั่งใหบ้ริษัทเทนเซ็นต ์
โฮลดิง้ส ์(Tencent Holdings) ยกเลิกการครอบครองลิขสิทธิ์เพลงแต่เพียงผูเ้ดียว และสั่งปรบัโทษฐานด าเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีต่อตา้นการแข่งขนั ขณะท่ี
รฐับาลจีนยงัคงเดินหนา้ควบคุมบรรดาบริษัทยกัษ์ใหญ่ดา้นอินเทอรเ์น็ตภายในประเทศ  ข่าวดังกล่าวส่งผลใหหุ้น้เทนเซ็นต ์ดิ่งลง 9.51% หุ้ นอาลีบาบา 
รว่งลง 7.81% และหุน้ Meituan ทรุดลง 15.53%  

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 86.26 จุด วิตกจีนคุมเข้มภาคการศึกษา-เทคโนฯ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดรว่งลง
เกือบ 2.5% ในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับข่าวรฐับาลจีนประกาศใชม้าตรการคุมเขม้ในภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาคเทคโ นโลยีและ
การศึกษา ทั้งนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,381.18 จุด ลดลง 86.26 จุด หรือ -2.49%  ราคาหุน้ร่วงลงเป็นวงกวา้ง โดยดัชนีหุน้กลุ่มการเงินดิ่งลง 
1.36% ดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคร่วงลง 1.1% ดัชนีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรพัยร์่วงลง 2.95% และดัชนีหุ้นกลุ่มเฮลธ์แครป์รบัตัวลง 0.92%  หุน้กลุ่ม
การศึกษาปรบัตัวลงต่อเน่ือง น าโดยหุ้น New Oriental Education & Technology Group ดิ่งลง 2.63% หลังมีรายงานว่า จีนก าลังพิจารณาท่ีจะให้
สถาบันกวดวิชาเป็นองคก์รไม่แสวงผลก าไร ทัง้นี ้ตลาดสถาบันกวดวิชาจีนซึ่งมีมูลค่าสงูถึง 1.2 แสนลา้นดอลลารต์อ้งถูกสั่นคลอน หลงัจาก รฐับาลจีน
ประกาศกฎใหม่เมื่อวันศุกร ์(23 ก.ค.) ว่า จะสั่งห้ามการเรียนกวดวิชาเพื่อแสวงหาผลก าไรในวิชาหลักของโรงเรียน เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับ
ผูป้กครอง นอกจากนีย้งัสั่งจ ากดัการลงทนุจากต่างประเทศในภาคธุรกิจดงักล่าว ทัง้ในรูปแบบการควบรวมกิจการ การซือ้กิจการ หรือการซือ้แฟรนไชส ์

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนจับตาผลประกอบการ ปัจจัยสภาพอากาศและโควิด หุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัลง ขณะที่นกัลงทนุยงัคงจบัตา
ดรูายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ รวมถึงสภาพอากาศรุนแรง และการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในยุโรป ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาด
วนันีท่ี้ระดบั 461.00 จุด ลดลง 0.14 จุด หรือ -0.03%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,537.89 จุด ลดลง 81.09 จุด หรือ -0.52% และ
ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,565.19 จดุ ลดลง 13.41 จดุ หรือ -0.2% 

• (-) ผลวิจัยเกาหลีใต้ชีฉ้ีดวัคซีนแอสตร้าฯ ตามด้วยไฟเซอรเ์พ่ิมประสิทธิภาพยับย้ังโควิด  ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานผลการวิจยัของเกาหลีใตซ้ึ่ง
เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนของแอสตรา้เซนเนกา้เข็มแรก แลว้ตามดว้ยวคัซีนของไฟเซอรเ์ข็มท่ีสองจะช่วยเพ่ิมระดบัแอนติบอดีลบลา้งฤทธิ์ (neutralizing 
antibody) เพิ่มขึน้เป็น 6 เท่าเมื่อเทียบกับการฉีดวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้ทัง้สองโดส ผูเ้ขา้รว่มการทดลองในครัง้นีป้ระกอบดว้ยบคุลากรทางการแพทย ์
499 คน โดยในจ านวนนีม้ี 100 คนท่ีไดร้บัวคัซีนสตูรผสม ส่วนอีก 200 คนไดร้บัวคัซีนของไฟเซอรท์ัง้สองโดส และท่ีเหลือนัน้ไดร้บัวคัซี นของแอสตรา้เซน
เนก้าทั้งสองโดส ขอ้มูลระบุว่า ผู้เขา้ร่วมการทดลองทุกคนมีแอนติบอดีลบลา้งฤทธิ์ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ใหไ้วรสัโควิด-19 เขา้สู่เซลลแ์ละเพิ่มจ านวน ผล
การศึกษายังระบุว่า กลุ่มผู้ท่ีฉีดวัคซีนสูตรผสมมีปริมาณแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ในระดับเดียวกับกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนของไฟเซอรท์ั้งสองโดส ขณะท่ี
ผลการวิจยัขององักฤษเมื่อเดือนท่ีผ่านมาเปิดเผยขอ้มลูจากการทดลองในลกัษณะเดียวกัน ซึ่งระบวุ่าการฉีดวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้เป็นเข็มแรก แลว้
ตามดว้ยวคัซีนของไฟเซอรช์่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองของทีเซลล ์(T-cell) ไดด้ีท่ีสดุ และยงัมีระดบัการตอบสนองของแอนติบอดีสงูกว่าการ
ฉีดวคัซีนของไฟเซอรเ์ป็นเข็มแรก แลว้ตามดว้ยแอสตรา้เซนเนกา้เป็นเข็มที่สอง 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

วนัองัคารท่ี 27 ก.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.8% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   2.1% 2.3% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   16.1% 14.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   123.9 127.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   20 22 

วนัพธุท่ี 28 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   0.9 -0.3 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 2.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 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 ์   375K 419K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.4% 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 
*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2021 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


