
  

                     ราคาทองค าไต่ระดับขึ้นต่อเน่ือง แนะน าจับตา
ความเคลื่อนไหวของราคา หากยังรักษาระดับเหนือ 1,818-1,815 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงแข็งแกร่ง ราคามี
โอกาสปรับตัวขึน้ทดสอบแนวต้าน 1,841 ดอลลารต่์อออนซ ์

 

30 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  ประมาณการครัง้แรก GDP ไตรมาส 2/2021 ของยโูรโซนขยายตวั 2.0%  สงูกว่าตวัเลขคาดการณข์องนักเศรษฐศาสตรท์ี่ส  ารวจโดย The Wall Street Journal ที่
ระดบั 1.5% จากการผ่อนคลายขอ้จ ากัดเพื่อคุมการระบาดของโควิด-19 ปัจจัยที่กล่าวมาหนุนยูโรแข็งค่า ยิ่งกดดนัใหด้ชันีดอลลารร์่วงลงจากระดบัสงูสุดระหว่างวนั
บริเวณ 92 ลงสู่ระดบัต ่าสดุบริเวณ 91.78 ส่งผลใหร้าคาทองค าปรบัตวัสงูขึน้ท าระดบัสูงสดุบริเวณ 1,831.19 ดอลลารต่์อออนซใ์นระหว่างการซือ้ขายวนันี ้ นอกจากนี ้
ทองค าไดร้บัแรงหนุน จากการร่วงลงของตลาดหุน้เอเชีย น าโดยหุน้จีนและฮ่องกงที่ยงัคงไดร้บัแรงกดดนั จากความวิตกว่ารฐับาลจีนจะเดินหนา้ควบคุมภาคธุรกิจ 
แมว้่าก่อนหนา้นีท้างรฐับาลไดอ้อกมาเคลื่อนไหวเพื่อคลี่คลายความต่ืนตระหนก อย่างไรก็ดี นกัวิเคราะหจ์ากมอรแ์กน สแตนลียก์ล่าวว่า ความเคลื่อนไหวล่าสดุของจีน
ไม่ถือเป็นการส่งสญัญาณที่แข็งแกรง่เพียงพอที่จะท าใหน้กัลงทุนมั่นใจ โดยนกัลงทนุส่วนใหญ่ยงัคงกงัวลว่า ทางการจีนอาจจะออกมาตรการควบคมุไม่ใหต่้างชาติเขา้
ลงทนุในบริษัทจีน  ส  าหรบัวนันี ้ ติดตามการเปิดเผยดชันีการใชจ้่ายส่วนบุคคลพืน้ฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อที่เฟดใหค้วามส าคญัรวมถึงการใชจ้่ายและ
รายไดส้่วนบคุคล, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโก และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM  แนะน าเปิดสถานะซือ้เมื่อราคาอ่อนตวัลงมา
ใกล ้1,818-1,815 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,803 ดอลลารต่์อออนซ)์ และหาจงัหวะท าก าไรตัง้แต่บริเวณแนวตา้น 1,841 ดอลลารต่์อออนซข์ึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
30/07/2564 16:34 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,827.21 1,828.42 1.21 0.07 

Spot Silver ($) 25.49 25.56 0.07 0.27 

เงนิบาท (฿/$) 32.85 32.85 0.00 0.00 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,400 100 0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.87 74.86 -1.01 -1.33 

ดชันดีอลลาร ์ 91.88 91.80 -0.08 -0.09 

เงนิยูโร (€/$) 1.1886 1.1905 0.00 0.16 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,815   1,803  1,790 

        1,841   1,856  1,872 

 

 



 

 

• (+)  จีดีพีฝร่ังเศสขยายตัว 0.9% ใน Q2 บ่งชี้ศก.ฟ้ืนตัวจากวิกฤตล็อกดาวน์คุมโควิด ส  านักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) เปิดเผยตัวเลข

ประมาณเบือ้งตน้ของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2/2564 โดยระบุว่า GDP ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ตัวเลข 

GDP ไตรมาส 2 ของฝรั่งเศสดีดตัวขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ท่ีไม่มีการขยายตัว นอกจากนี้ GDP ไตรมาส 2 ยังขยายตัวได้ดีกว่าท่ีนักวิเคราะห์

คาดการณ์ไวท่ี้ 0.8% ซึ่งบ่งชีว่้า เศรษฐกิจฝรั่งเศสซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของยูโรโซนนั้น เริ่มฟ้ืนตัวจากผลกระทบของการใชม้าตรการล็อกดาวน์เพื่อ

ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวนัท่ี 31 มี.ค.ท่ีผ่านมา ประธานาธิบดีเอมมานเูอล มาครงไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อกดาวนท์ั่วประเทศครัง้ท่ี 

3 และจากนัน้ไดเ้ริ่มผ่อนคลายขอ้จ ากดัต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปนบัตัง้แต่เดือนพ.ค. โดยอนญุาตใหร้า้นคา้ ภตัตาคาร และธุรกิจต่างๆ สามารถกลบัมา

ด าเนินการได ้ฝรั่งเศสเริ่มเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้ โดยนายฌอง กสัเต็กซ ์นายกรฐัมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยว่า นับตัง้แต่วนัท่ี 18 ก.ค.ท่ีผ่านมา ฝรั่งเศสไดเ้ปิดรบั

นกัท่องเท่ียวท่ีฉีดวคัซีนครบโดสแลว้ไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศใด ก็สามารถเดินทางเขา้ฝรั่งเศสไดโ้ดยไม่ตอ้งแสดงผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19 

• (+) ฮั่งเส็งปิดร่วง 354.29 จุด กังวลจีนคุมการลงทุนต่างชาติ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในวนันี ้เนื่องจากนักลงทุนยงัคงวิตกว่ารฐับาลจีนจะ

เดินหน้าควบคุมภาคธุรกิจ แม้ว่าก่อนหน้านีท้างรัฐบาลได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อคลี่คลายความตื่นตระหนกในตลาดก็ตาม ดัชนีฮั่ งเส็งปิดวั นนี้ท่ี 

25,961.03 จุด ลดลง 354.29 จุด หรือ -1.35% เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ของจีน (CSRC) ไดจ้ัดการ

ประชุมรว่มกบับรรดาผูบ้ริหารธนาคารรายใหญ่ระดบัโลก โดยมีเป้าหมายท่ีจะระงบักระแสความตื่นตระหนกในตลาดการเงิน อย่างไรก็ดี นกัวิเคราะหจ์าก

มอรแ์กน สแตนลียก์ล่าวว่า ความเคลื่อนไหวล่าสดุของจีนไม่ถือเป็นการส่งสญัญาณท่ีแข็งแกรง่เพียงพอท่ีจะท าให้นกัลงทุนมั่นใจ โดยนักลงทนุส่วนใหญ่

ยงัคงกงัวลว่า ทางการจีนอาจจะออกมาตรการควบคมุไม่ใหต้่างชาติเขา้ลงทุนในบริษัทจีน 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 14.37 จุด กังวลจีนคุมการลงทุนต่างชาติ ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี ้

เนื่องจากนักลงทุนยงัคงวิตกว่ารฐับาลจีนจะเดินหนา้ควบคุมภาคธุรกิจ แมว่้าก่อนหนา้นีท้างรฐับาลไดอ้อกมาเคลื่อนไหวเพื่อคลี่คลายความตื่นตระหนก

ในตลาดก็ตาม ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,397.36 จุด ลดลง 14.37 จุด หรือ -0.42% เมื่อวนัพุธท่ีผ่านมา คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยข์องจีน (CSRC) ไดจ้ัดการประชมุร่วมกับบรรดาผูบ้ริหารธนาคารรายใหญ่ระดบัโลก โดยมีเป้าหมายท่ีจะระงบักระแสความตื่นตระหนก

ในตลาดการเงิน   อย่างไรก็ดี นักวิเคราะหจ์ากมอรแ์กน สแตนลียก์ล่าวว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดของจีนไม่ถือเป็นการส่งสัญญาณท่ีแข็งแ กร่งเพียง

พอท่ีจะท าใหน้กัลงทนุมั่นใจ โดยนกัลงทนุส่วนใหญ่ยงัคงกงัวลว่า ทางการจีนอาจจะออกมาตรการควบคมุไม่ใหต้่างชาติเขา้ลงทุนในบริษัทจีน 

• (+)  ภาวะตลาดหุ้นเกาหลีใต้: หุ้นโซลปิดร่วงกว่า 1% หว่ันจีนควบคุมบริษัทเทคโนโลยี ดชันีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใตปิ้ดร่วงกว่า 1% ในวนันี ้

ท่ามกลางความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการควบคมุบริษัทเทคโนโลยีของจีน ขณะท่ีสกุลเงินวอนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ดชันีคอมโพสิตตลาดหุน้

เกาหลีใต ้(KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 3,202.32 จุด ลดลง 40.33 จุด หรือ -1.24% โดยถือเป็นการร่วงลงมากท่ีสดุนับตัง้แต่วันท่ี 13 พ.ค. มีปริมาณซือ้ขายปาน

กลางท่ีราว 677 ลา้นหุน้ คิดเป็นมลูค่า 12.6 ลา้นลา้นวอน (1.1 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐั) และมีจ านวนหุน้ลบมากกว่าหุน้บวกในสดัส่วน 643 ต่อ 213 ตวั 

หุน้ Hyundai Motor ปรบัตวัลง 1.8%, หุน้ Naver ปรบัตวัลง 1.37% และหุน้ SK hynix ลดลง 1.32% 

• (+) หุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนจับตาผลประกอบการ-ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดหุน้ยโุรปเปิดในแดนลบหลงัพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณก์่อน

หนา้นี ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ รวมถึงขอ้มลูเศรษฐกิจ ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 462.69 จุด ลดลง 1.15 

จดุ หรือ -0.25%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,493.74 จุด ลดลง 146.73 จุด หรือ -0.94% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิด

ตลาดวนันีท่ี้ 6,608.16 จุด ลดลง 25.61 จดุ หรือ -0.38% ทัง้นี ้ฝรั่งเศส เยอรมนี และยโูรโซน จะมีการรายงานผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ไตรมาส 2 เวลา 12.30 น., 15.00 น. และเวลา 16.00 น. ตามเวลาไทยตามล าดบั 

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.   0.3%** 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 ์   -4.1M** 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   6.5%** 6.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   400K** 419K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   -1.9%** 8.0% 

วนัศุกรท่ี์ 30 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   1.5%** -1.8% 

 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   2.2% 1.9% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   -0.4% -2.0% 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   64.2 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 ้

 
 

 


