
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,815 1,803 1,790 

 1,841 1,856 1,872 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดทะยานขึน้ 21.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนอย่างต่อเน่ืองจากการอ่อนค่าของดชันีดอลลาร์  หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยงัคงใช้

นโยบายผอ่นคลายทางการเงิน และสง่สญัญาณยงัไมเ่ร่งขึน้อตัราดอกเบีย้  และยงัไมต่ดัสินใจกําหนดช่วงเวลาของการเร่ิมลดวงเงิน QE ในการประชมุเมื่อวนัพธุท่ีผา่นมา  ขณะที่เมื่อวานนี ้ ดชันี

ดอลลาร์ออ่นคา่ลงต่อ หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมา “แยเ่กินคาด” ทกุรายการ  ไม่วา่จะเป็นประมาณการครัง้แรก GDP ประจําไตรมาส 2/2021 ที่เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวั 

6.5% ในไตรมาส 2 “ตํ่ากวา่” ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวั 8.5% สว่นตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรก “ลดลงน้อยกวา่คาด” สู่ระดบั 400,000 รายในสปัดาห์

ที่แล้ว  ขณะที่ยอดทําสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 1.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือนสวนทางการคาดการณ์ว่าจะปรับตวัสงูขึน้  ทัง้นี ้ การเปิดเผยตวัเลข

เศรษฐกิจสหรัฐท่ีแย่เกินคาด  ยิ่งกระตุ้นการคาดกาณ์ท่ีว่าเฟดจะยงัคงไม่เร่งรีบในการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงิน  นัน่ทําให้ดชันีดอลลาร์ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลง -0.42% สู่ระดบั

ตํ่าสดุในรอบ 1 เดือน  ซึ่งหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึน้ทําระดบัสงูสดุบริเวณ 1,832.65  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพ่ิมขึน้ +5.82 ตนั สู่ระดบั 1,031.46 ตนั สําหรับ

วนันี ้ ติดตามการเปิดเผยดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟอ้ที่เฟดให้ความสําคญั  รวมถึงการใช้จ่ายและรายได้ส่วนบคุคลดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิ

คาโก  และดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1832.65 1805.20 1805.30 1827.21 21.71 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,808.89 25.17 92.55 

MA 50 Days 1,828.08 26.49 91.55 

MA 200 Days 1,819.86 25.88 91.33 

RSI 9 Days 67.78 51.13 36.32 

RSI 14 Days 59.96 47.23 44.64 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,031.46 +5.82 

ishare 17,177.76 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.7263 0.9889 0.8342 
10 วนั 0.5305 0.0000 0.5953 
20 วนั 0.0122 -0.2540 0.0502 
50 วนั 0.8590 -0.7252 0.8703 
100 วนั 0.8623 0.3683 0.7309 
200 วนั 0.4759 -0.2993 0.7437 

 

 

30 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                 เปิดสถานะซือ้เม่ือราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ 

1,818-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 

1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือหากรับความเส่ียงได้ไม่มาก 

หรือ หากถือครองทองคําอยู่แล้วอาจเลือกชะลอการเข้า

ซือ้เพิ่ม 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากราคาทองย่อตวัลงมาพยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,818-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคามีโอกาสปรับตวัขึน้ทดสอบ

แนวต้าน 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถยืนได้เหนือบริเวณดงักล่าวได้ อาจขยบัขึน้ทดสอบแนวต้านถัดไป 

1,856 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายลดลง สวนทางคาดการณ์  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ 

(NAR) เปิดเผยว่า ดชันีการทําสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 1.9% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัพุ่งขึน้ 

8.3% ในเดือนพ.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ดชันีจะปรับตวัขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย.  เม่ือเทียบรายปี ดชันีร่วงลง 1.9% ในเดือนมิ.ย. 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงาน

ครัง้แรกลดลงสู่ระดับ 400,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว จากระดับ 424,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี ้ อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ ย่ืนขอสวัสดิการว่างงาน

ดงักลา่วสงูกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 380,000 ราย 

• (+) สหรัฐเผย GDP Q2/64 โต 6.5% ตํ่ากว่าคาดการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 1 สําหรับผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 2/2564 โดยระบวุ่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวั 6.5% ในไตรมาส 2 หลงัจากท่ีขยายตวั 6.4% ในไตรมาส 

1 ก่อนหน้านี ้นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวั 8.5% ในไตรมาส 2 ซึง่จะเป็นการขยายตวัมากท่ีสดุนบัตัง้แตปี่ 2526 

• (+) ไบเดน' เผยรัสเซียเร่ิมแทรกแซงการเลือกตัง้กลางเทอมสหรัฐฯ ปี 2022  ในการกล่าวปราศรัยต่อท่ีประชมุเจ้าหน้าท่ีด้านข่าวกรองและ

ความมั่นคงจาก 17 หน่วยงานท่ีสํานักงานผู้ อํานวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐฯ เม่ือวันพุธ ประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยว่ารัสเซียได้เร่ิม

แทรกแซงและเผยแพร่ข้อมลูท่ีบิดเบือนก่อนหน้าการเลือกตัง้กลางสมยัของสหรัฐฯ ในปีหน้าแล้ว  ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ยงัยํา้ด้วยวา่ ในฐานะ

ผู้ นําประเทศ ตนต้องการข้อมลูข่าวกรองท่ีตรงไปตรงมาและความเห็นซึง่เป็นประโยชน์สําหรับการตดัสินใจท่ีจําเป็น  ในการกล่าวต่อเจ้าหน้าท่ีด้าน

ความมัน่คงราว 120 คนจากหน่วยงานด้านขา่วกรอง 17 หน่วยงานของสหรัฐฯ ในวนัพธุ ประธานาธิบดีไบเดนได้เปิดเผยข้อมลูซึง่ดเูหมือนจะมาจาก

การบรรยายสรุปประจําวนัจากชมุชนข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า ควรสงัเกตว่าขณะนีรั้สเซียกําลงัทําอะไรอยู่เก่ียวกบัการเลือกตัง้กลางสมยัของ

สหรัฐฯ ในปีหน้า  และว่าพฤติกรรมดงักลา่วซึง่รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูท่ีบิดเบือนนบัเป็นการละเมิดอธิปไตยของสหรัฐฯ อย่างแท้จริง นอกจากนัน้ 

ประธานาธิบดีไบเดนยงัคาดด้วยว่า การโจมตีทางไซเบอร์ซึง่มาจากกลุ่มบคุคลหรือองค์กรท่ีได้รับความสนบัสนนุจากจีนและรัสเซียจะเพ่ิมระดบัสงู

ขึน้ และเสริมวา่ขีดความสามารถทางไซเบอร์ของคูป่รับของสหรัฐฯ กําลงัเพ่ิมขึน้แบบทวีคณู เชน่กนั 

• (+) ดอลล์อ่อน ผิดหวังข้อมูลศก.-เฟดส่งสัญญาณไม่เร่งขึน้ดบ.  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(29 ก.ค.) หลงัธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยงัคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน และส่งสญัญาณยังไม่เร่งขึน้

อตัราดอกเบีย้ในการประชุมเม่ือวนัพุธท่ีผ่านมา นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงตัวเลข

ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ีขยายตวัน้อยกวา่คาดในไตรมาส 2  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบ

กับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.45% แตะท่ี 91.8713 เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 109.46 เยน 

จากระดบั 109.95 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9055 ฟรังก์ จากระดบั 0.9106 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลง

เม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2439 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2526 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ี

ระดับ 1.1890 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1841 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 1.3967 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3906ดอลลาร์ ส่วน

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.7400 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7372 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 153.60 จุด ขานรับผลประกอบการสดใส  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(29 ก.ค.) ขานรับผล

ประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึง่รวมถงึฟอร์ด มอเตอร์ และยมั แบรนด์ส ซึง่เป็นบริษัทแม่ของพิซซา่ ฮทั และเคนตัก๊กี ฟรายชิกเก้น 

(KFC) นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการท่ีนกัลงทนุมองว่า ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐท่ีขยายตวัต่ํากว่าคาด

ในไตรมาส 2 อาจทําให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยงัคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป  ดชันีเฉล่ียอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 35,084.53 

จุด เพ่ิมขึน้ 153.60 จุด หรือ +0.44% ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,419.15 จุด เพ่ิมขึน้ 18.51 จุด หรือ +0.42% ดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 14,778.26 จุด 

เพ่ิมขึน้ 15.68 จดุ หรือ +0.11% 

 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 26 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธรุกิจ โดย Ifo   
100.8** 101.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนมิ.ย.   
676K** 769K 

วนัองัคารที่ 27 ก.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   
0.3%** 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   
0.8%** 2.3% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   
17.0%** 14.9% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   
129.1** 127.3 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด์   
27** 22 

วนัพธุท่ี 28 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   
-0.3** -0.3 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-4.1M** 2.1M 

วนัพฤหสับดีที่ 29 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   
<0.25%** <0.25% 

 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   
- - 

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   
- - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   
6.5%** 6.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
400K** 419K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   
-1.9%** 8.0% 

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.   
0.6% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้สว่นบคุคลเดือนมิ.ย.   
-0.5% -2.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายสว่นบคุคลเดือนมิ.ย.   
0.7% 0.0% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   
62.9 66.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   
80.8 80.8 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟอ้ช่วงท้ายเดือนก.ค.จาก UoM   
- 4.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


