
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,790 1,778 1,766 

 1,818 1,833 1,845 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดทรงตวัแทบไม่เปลี่ยนแปลง  ในระหวา่งวนัราคาทองคําแกว่งตวัในกรอบแคบ  โดยราคาทองคําปรับตวัสงูขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในระหวา่งวนัที่ 1,805.19 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์  หลงัการเปิดเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนของสหรัฐ ที่เพิ่มขึน้เพียง 0.8% ในเดือนมิ.ย. น้อยกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  และนับเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันแล้วท่ียอดสัง่ซือ้สินค้าคงทน

ออกมาตํ่ากว่าคาดการณ์  ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.17% แตะท่ี 92.473 เมื่อคืนนี ้ นอกจากนีด้ชันีดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัเพ่ิม  จากการแข็งค่าของเงินปอนด์หลงั IMF ปรับเพิ่ม

คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจองักฤษในปี 2021 แม้ปัจจยัดงักลา่วจะหนนุให้ราคาทองคําปรับตวัขึน้  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยเผชิญกบัแรงขายทํากําไร

จากการปรับสถานะการถือครองทองคํา  ก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเสร็จสิน้ลงในเวลาตี 1 ของคืนวันนี ้ ประกอบกับดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐจาก 

Conference Board ปรับตวัขึน้เกินคาดแตะระดบั 129.1 ในเดือนก.ค. ส่วนดชันีภาวะธุรกิจในปัจจบุนัของภาคการผลิตจากเฟดสาขาริชมอนด์ดีกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เช่นเดียวกนั  จึง

เป็นแรงกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงกลบัมาปิดตลาดบริเวณ 1,797.60  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีจ้บัตาผลการประชมุเฟด คาด“คง” 

ดอกเบีย้และวงเงิน QE ตามเดิม  แต่แนะนํารอดสูญัญาณการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต  โดยเฉพาะความชดัเจนเก่ียวกบัประเด็นการลดวงเงิน QE  รวมถงึมมุมองตอ่เศรษฐกิจสหรัฐผา่น

ทางแถลงการณ์ของประธานเฟด  หากเป็นไปในเชิง Dovish จะเป็นปัจจยัหนนุทอง  กลบักนัหากเฟดสง่สญัญาณเชิง Hawkish เกินคาดจะเป็นปัจจยักดดนัทองคํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1805.19 1793.50 1797.20 1797.60 0.60 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,806.90 25.25 92.71 

MA 50 Days 1,830.04 26.57 91.47 

MA 200 Days 1,820.59 25.87 91.34 

RSI 9 Days 48.78 31.28 48.44 

RSI 14 Days 47.79 34.01 53.81 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,025.64 0.00 

ishare 17,275.76 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.7299 -0.2179 -0.7929 
10 วนั 0.8715 0.0378 0.4959 
20 วนั -0.0893 -0.4022 -0.3516 
50 วนั 0.8792 -0.7104 0.8745 
100 วนั 0.8668 0.3726 0.7309 
200 วนั 0.4519 -0.3171 0.7513 

 

 

28 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                เน้นการทาํกาํไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว แต่

จาํเป็นต้องตัง้จุดทาํกาํไรและจุดตัดขาดทุน โดยอาจรอซือ้

ในโซน 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตัดขาดทุนหากราคาหลุด 

ทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อทาํกาํไรหากราคาไม่ผ่านแนวต้าน

โซน 1,813-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําอาจชะลอการปรับตัวขึน้หลังเข้าใกล้กรอบด้านบนโซน 1,813-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เบือ้งต้นยังต้อง

ติดตามราคา  หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,818  ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัมีโอกาสท่ีจะเผชิญแรงขายลงสู่แนวรับใน

โซน 1,790 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) CDC จ่อออกกฎให้ผู้ฉีดวัคซีนครบโดสกลับมาสวมหน้ากากอีกครัง้ หลังเดลตาระบาดหนัก  ส่ือตา่งประเทศรายงานวา่ ศนูย์ควบคมุและ

ปอ้งกนัโรคของสหรัฐ (CDC) เตรียมจะออกกฎให้ผู้ ท่ีฉีดวคัซีนครบโดสแล้วกลบัมาสวมใส่หน้ากากอนามยัเม่ืออยู่ในอาคารอีกครัง้ โดยกฎดงักล่าว

จะมีการบงัคบัใช้ในบางพืน้ท่ีซึง่พบอตัราการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์เดลตาในระดบัสงู  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุของรัฐบาลกลาง

ยงัคงเช่ือว่า ผู้ ท่ีได้รับการฉีดวคัซีนครบโดสแล้วมีอตัราการแพร่เชือ้ท่ีต่ํามาก อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีได้รับวคัซีนแล้วบางรายอาจมีไวรัสในระดบัท่ีสงูกว่าท่ี

เคยเข้าใจกนัก่อนหน้านี ้และอาจแพร่เชือ้ไวรัสไปยงัผู้ อ่ืนได้  การปรับเปล่ียนคําสัง่ใหมเ่ตรียมมีขึน้ก่อนเข้าสูฤ่ดใูบไม้ร่วง ซึง่คาดว่าเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์

เดลตาท่ีแพร่ระบาดได้รวดเร็วจะทําให้ยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 กลบัมาเพ่ิมขึน้อีกครัง้ ขณะท่ีบริษัทใหญ่หลายแห่งวางแผนท่ีจะกลบัเข้ามาทํางานใน

สํานกังานตามปกติ 

• (+) IMF เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจอังกฤษปี 64 เป็น 7% หลังเร่งฉีดวัคซีนสําเร็จ  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพ่ิมคาดการณ์

การขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษในปี 2564 ขึน้สู่ระดับ 7% เทียบเท่ากับระดับของสหรัฐ หรือเพ่ิมขึน้ 1.7% จากระดับคาดการณ์ในเดือนเม.ย. 

เน่ืองจากองักฤษมีอตัราการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 ในระดบัท่ีสงูมากเม่ือเทียบกบัหลายประเทศทัว่โลก  องักฤษได้ฉีดวคัซีนให้กบัประชากรผู้ใหญ่

แล้วกว่า 70% ของประเทศ ขณะท่ียอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 สายพนัธุ์เดลตาเร่ิมชะลอตวัลง จนองักฤษสามารถยกเลิกกฎการเว้นระยะห่างทางสงัคม

เม่ือวนัท่ี 19 ก.ค. ท่ีผา่นมา 

• (+) สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้สินค้าคงทนเพิ่มขึน้ 0.8% ในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซือ้สินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น 

เคร่ืองบิน รถยนต์ และเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีมีอายกุารใช้งานตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป เพ่ิมขึน้ 0.8% ในเดือนมิ.ย. น้อยกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่จะ

เพ่ิมขึน้ 2.1% ซึง่นบัเป็นเดือนท่ี 4 ติดตอ่กนัแล้วท่ียอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนออกมาต่ํากวา่คาดการณ์ 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า นลท.ขายก่อนเฟดประกาศผลการประชุม  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(27 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุขายดอลลาร์ออกมาก่อนธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศผลการประชมุในวนัพธุนี ้

ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกับเช้าตรู่ของวนัพฤหสับดีตามเวลาประเทศไทย  ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับ

สกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% แตะท่ี 92.4389 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 109.72 เยน จาก

ระดบั 110.37 เยน และออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9142 ฟรังก์ จากระดบั 0.9160 ฟรังก์ แตแ่ข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ี

ระดบั 1.2591 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2548 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1821 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.1800 ดอลลาร์ และเงินปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะท่ีระดบั 1.3885 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3813 ดอลลาร์  

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 85.79 จุด นลท.จับตาผลประกอบการ-ผลประชุมเฟด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงเม่ือคืนนี ้(27 ก.ค.) หลงั

บวกติดต่อกัน 5 วันทําการท่ีผ่านมา เน่ืองจากนักลงทุนระมัดระวังในการซือ้ขายก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีและ

อินเทอร์เน็ตชัน้นํา และก่อนการประกาศผลการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัพธุนี ้ ดชันีเฉล่ียอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 35,058.52 

จดุ ลดลง 85.79 จดุ หรือ -0.24%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,401.46 จดุ ลดลง 20.84 จดุ หรือ -0.47% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,660.58 จดุ ลดลง 

180.14 จดุ หรือ -1.21% 

• (-) Conference Board เผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐทาํนิวไฮในรอบ 16 เดือน  ผลสํารวจของ Conference Board ซึง่เป็นสถาบนัวิจยั

เศรษฐกิจ ระบวุ่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐปรับตวัขึน้แตะระดบั 129.1 ในเดือนก.ค. จากระดบั 128.9 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัท่ีสงูสดุ

ในรอบ 16 เดือน 

• (-) เอสแอนด์พีเผยราคาบ้านสหรัฐพุ่ง 16.6% ในเดือนพ.ค. สูงสุดเป็นประวัติการณ์  ผลสํารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส-ชิลเลอร์ เผย

วา่ ดชันีราคาบ้านทัว่สหรัฐพุ่งขึน้ 16.6% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นการพุง่ขึน้มากท่ีสดุในรอบกว่า 30 ปี โดยเพ่ิมขึน้จากระดบั 14.8% ใน

เดือนเม.ย. และเป็นการปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 12  ส่วนดชันีราคาบ้านใน 20 เมืองของสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 17% ในเดือนพ.ค. หลงัจากเพ่ิมขึน้ 

15% ในเดือนเม.ย. และมากกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดวา่จะเพ่ิมขึน้ 16.3% 

 

 

 

 

                         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   
0.9 -0.3 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- 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   
8.5% 6.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
375K 419K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   
0.4% 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 

 
 

 


