
  

                      อาจรอซื้อในโซน 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ ์
ตัดขาดทุนหากราคาหลุด ทยอยปิดสถานะซื้อเพื่อท าก าไร
หากราคาไม่ผ่านแนวต้านโซน 1,813-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์
พร้อมระวังความผันผวนจากผลประชุมเฟดคืนนี ้

 

28 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  นักลงทุนมุ่งจับตาผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ประจ าวันท่ี 27-28 ก.ค. ซึ่งจะทราบผลคืนนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงอัตรา
ดอกเบีย้ไวท่ี้ระดบั 0.00-0.25% ตามเดิมและคงวงเงินการเขา้ซือ้สินทรพัยต์ามมาตรการ QE รายเดือนในวงเงิน 1.2 แสนลา้นดอลลารต์่อเดือนตามเดิม
เช่นกัน  อย่างไรก็ดี นกัลงทุนรอติดตามถอ้ยแถลงของนายเจอโรม ประธานเฟด เพื่อดูสญัญาณการด าเนินนโยบายการเงินในอนาคต  โดยเฉพาะความ
ชดัเจนเก่ียวกบัประเด็นการลดวงเงิน QE  รวมถึงมมุมองต่อเศรษฐกิจสหรฐั  หากประธานเฟดยงัคงย า้ว่าเฟดไม่รีบลด QE และไม่เรง่ขึน้ดอกเบีย้ (Dovish 
Tone) จะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค าได้  แต่ในทางตรงกันข้าม หากประธานเฟดส่งสัญญาณเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการลด QE หรือโอกาสในการขึน้
ดอกเบีย้ เร็วกว่าท่ีตลาดเคยรบัรู ้(Hawkish Tone) จะเป็นปัจจยักดดนัทองค าไดเ้ช่นกัน จึงแนะน าติดตามอย่างใกลช้ิด พรอ้มระวงัความผนัผวนของราคา
ทองค า  เบือ้งตน้ ราคาทองค าอาจชะลอการปรบัตวัขึน้หลงัเขา้ใกลก้รอบดา้นบนโซน 1,813-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์เบือ้งตน้ยงัตอ้งติดตามราคา  หาก
ไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,818  ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัมีโอกาสที่จะเผชิญแรงขายลงสู่แนวรบัในโซน 1,790 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
28/07/2564  16:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,797.60 1,801.06 3.46 0.19 

Spot Silver ($) 24.67 24.80 0.13 0.53 

เงนิบาท (฿/$) 32.91 32.87 -0.05 -0.14 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,050 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.60 75.25 0.65 0.87 

ดชันดีอลลาร ์ 92.47 92.41 -0.07 -0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1816 1.1822 0.00 0.05 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,790    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐวิตกข่าวจีนสร้างไซโลเก็บขีปนาวุธอีก 110 แห่ง หว่ันสะสมอาวุธนิวเคลียร ์ ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า กระทรวงกลาโหมของ
สหรฐัและสมาชิกรฐัสภาสงักัดพรรครีพบัลิกนัไดแ้สดงความวิตกครัง้ใหม่เมื่อวานนี ้(27 ก.ค.) เก่ียวกับการสะสมอาวธุนิวเคลียรข์องจีน หลงัจากท่ีมี
รายงานใหม่ระบวุ่า จีนก าลงัสรา้งไซโลเก็บขีปนาวธุอีก 110 แห่ง  รายงานของสหพนัธน์กัวิทยาศาสตรแ์ห่งอเมรกิา (AFS) เมื่อวนัจนัทรท่ี์ผ่านมาระบุ
ว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงใหเ้ห็นว่า จีนก าลงัสรา้งไซโลแห่งใหม่ใกลก้บัเมืองฮามี ทางตะวนัออกของภมูิภาคซินเจียง 

• (+) สัมพันธจี์น-สหรัฐไม่กระเตือ้งหลังประชุมการทูตแบบตัวต่อตัวคร้ังแรกที่เทียนจิน  สมัพนัธจ์ีน-สหรฐัไม่กระเตือ้ง หลงัประชุมการทูต
แบบตวัต่อตวัครัง้แรกท่ีเทียนจิน โดยจีน ระบวุ่า สหรฐัเป็นตวัการท าใหเ้กิดภาวะชะงกังนัในความสมัพนัธท์วิภาคี และมีชาวอเมรกินับางคนพยายาม
วาดภาพจีนใหเ้ป็นศตัรูในจินตนาการ  ดเูหมือนว่าแมจ้ะปิดฉากการหารือของเจา้หนา้ท่ีทตูระดบัสงูระหว่างสหรฐัและจีนลงแลว้ แต่ความสมัพนัธท์วิ
ภาคีของสองประเทศนี ้ภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยงัคงชะงกังนั โดยทัง้สองฝ่ายยงัคงยืนยนัว่าอีกฝ่ายตอ้งเป็นฝ่ายยอมอ่อนขอ้ให้
ถา้อยากใหค้วามสมัพนัธท์วิภาคีงอกงามขึน้  เจา้หนา้ท่ีสหรฐั ย า้ว่าการเดินทางเยือนเมืองเทียนจิน เมืองท่าทางตอนเหนือของจีนของ“เวนดี ้เชอร์
แมน”รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรฐั เพื่อพบปะหารือกับ“หวงั อี”้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนและเจา้หนา้ท่ีคน
อื่นๆในครัง้นี ้เป็นโอกาศท่ีจะสรา้งหลักประกันว่าการแข่งขันกันอย่างจริงจังในทุกมิติของสองคู่แข่งมหาอ านาจโลกนีไ้ม่ลุกลามกลายเป็นความ
ขดัแยง้  และเชอรแ์มนถือเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูดา้นการทูตคนแรกท่ีเยือนจีนนบัตัง้แต่ไบเดน กา้วขึน้มาบรหิารประเทศเมื่อ6เดือนท่ีแลว้  ฝ่ายจีน ท่ี
น าโดย“เซี่ย เฟิง” รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีน กล่าวหาสหรฐัว่าพยายามปิดลอ้มและท าลายการพัฒนาของจีน พรอ้มทั้ง
เรียกรอ้งสหรฐัใหเ้ปลี่ยนความคิดและความเชื่อผิดๆ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเป็นอันตรายอย่างยิ่งเหล่านีเ้สีย  “สหรฐัเป็นตวัการท าใหเ้กิด
ภาวะชะงกังนัในความสมัพนัธท์วิภาคี มีชาวอเมรกินับางคนพยายามวาดภาพจีนใหเ้ป็นศตัรูในจินตนาการ”เซี่ย กล่าว 

• (+) นิกเกอิปิดร่วง 388.56 จุด วิตกยอดติดโควิดพุง่กระทบแนวโน้มศก.  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดรว่งลงในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุวิตก
เก่ียวกับแนวโนม้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นหลังจากจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในกรุงโตเกียวพุ่งสูงเป็นประวตัิการณเ์มื่อวานนี ้ ส  านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดท่ี 27,581.66 จดุ ลดลง 388.56 จดุ หรือ -1.39% 

• (-) แอสตร้าฯเผยอัตราการเกิดล่ิมเลือดอุดตันลดลงหลังฉีดวัคซีนโควิดโดสสอง  แอสตรา้เซนเนกา้เปิดเผยในวันนีว้่า การวิเคราะหว์คัซีน 
Vaxzevria ซึ่งเป็นวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 พบว่า อตัราการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตนัร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต ่านั้นไม่ไดเ้พิ่มขึน้หลังจากการฉีด
วคัซีนโดสที่สอง  แอสตรา้ฯ ระบุว่า อตัราโดยประมาณของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุตนัรว่มกบัภาวะเกล็ดเลือดต ่านัน้อยู่ท่ี 2.3 ต่อการฉีดวคัซีนโดส
ท่ี 2 ทกุๆ 1 ลา้นโดส ขณะท่ีหลงัการฉีดวคัซีนโดสแรกนัน้ อตัราการเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุตนัรว่มกับภาวะเกล็ดเลือดต ่านัน้อยู่ ท่ี 8.1 ต่อการฉีดวคัซีน 
1 ลา้นโดส 

• (+/-) ซิดนียส่ั์งขยายเวลาล็อกดาวน์ถึงสิ้นเดือนส.ค. เหตุยอดติดโควิดพุ่งไม่หยุด  ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานในวันนีว้่า นครซิดนียข์อง
ออสเตรเลียประกาศขยายเวลาล็อกดาวนอ์ีก 4 สัปดาหไ์ปจนถึงวนัท่ี 28 ส.ค.จากเดิมท่ีมีก าหนดสิน้สดุในวันท่ี 31 ก.ค.นี ้หลังจากมาตรการสั่งให้
ประชาชนอยู่กับบา้นนัน้ไม่สามารถยบัยัง้การแพรร่ะบาด ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีเตือนว่าจะบงัคบัใชม้าตรการท่ีเขม้งวดมากขึน้ หากประชาชนไม่ ปฏิบัติ
ตามขอ้ก าหนด 

• (+/-) อังกฤษเล็งไฟเขียวผู้ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสจากสหรัฐ-อียูเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว  หนงัสือพิมพเ์ดอะ การเ์ดียนและเดอะ ไทมส์ราย
งานว่า อังกฤษเตรียมเปิดพรมแดนเพื่ออนุญาตให้นักเดินทางจากสหรฐัและสหภาพยุโรป (อียู) ท่ีฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบโดสแลว้ 
สามารถเดินทางเขา้องักฤษไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตวั  เดอะ การเ์ดียนและเดอะ ไทมส์คาดว่า คณะรฐัมนตรีองักฤษอาจจะหารือเก่ียวกบัแผนการดงักล่าว
ในวนันี ้(28 ก.ค.) ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นแรงหนุนต่อธุรกิจการบินและการท่องเท่ียว  เดอะ ไทมส์คาดว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจจะเริ่มขึน้
อย่างเรว็ท่ีสดุในสปัดาหห์นา้ ขณะท่ีประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากอียแูละสหรฐันัน้อาจไดร้บัอนญาตใหเ้ดินทางเขา้องักฤษไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวัในระยะ
ต่อไป 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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.   0.3%** 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. เยอรมนี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -0.3** -0.3 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -2.6M 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 ้

 
 

 


