
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,803 1,790 1,778 

 1,833 1,845 1,856 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัเพ่ิมขึน้ 7.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําตอบสนองในเชิงลบก่อนหลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีมติ “คง” อตัราดอกเบีย้ท่ีระดบั 0.00-0.25% 

ในการประชุมเดือนก.ค. 2021 และคงวงเงิน QE ตามคาด  ขณะท่ีใน Statement หลงัการประชุมสะท้อนมมุมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ  นั่นทําให้ดชันีดอลลาร์และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในช่วงสัน้จนกดดนัราคาทองให้ปรับตวัลงมาทดสอบระดบัตํ่าสดุบริเวณ  1,792.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําปรับตวัขึน้

แข็งแกร่งจากถ้อยแถลงของนายพาวเวลล์ ประธานเฟด  ท่ียงัคงระบุว่า  จดุยืนในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินจะคงอยู่จนกว่าการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจจะสมบรูณ์  ซึง่ตลาดแรงงานยงัห่างไกล

จากจุดนัน้  นอกจากนีเ้ศรษฐกิจ “ยังคงห่างไกลจากการหารือเก่ียวกับการขึน้อัตราดอกเบีย้” และแม้ว่าเฟดจะเร่ิมพูดคุยเก่ียวกับการลดวงเงินการเข้าซือ้สินทรัพย์ตามมาตรการ QE (QE 

Tapering) แต่เฟดยงัไม่ได้ตดัสินใจใดๆ โดยระยะเวลาท่ีแน่นอนในการเร่ิมต้นลด QE นัน้จะขึน้อยู่กบัข้อมลูทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั  ถ้อยแถลงดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีท่ียงั “ไม่รีบเร่ง” ใน

การถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงิน  นัน่ทําให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่า  ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตวัลงจนเป็นปัจจยัหนนุให้ทองคําทะยานขึน้เมื่อคืนนี ้ 

พร้อมปรับตวัขึน้ต่อจนทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ  1,817.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าวนันีใ้นตลาดเอเชีย  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีจ้บัตาการเปิดเผย

ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน  และยอดทําสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1809.74 1792.58 1798.10 1805.50 7.90 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,805.93 25.15 92.66 

MA 50 Days 1,828.88 26.52 91.52 

MA 200 Days 1,820.16 25.88 91.34 

RSI 9 Days 60.24 43.26 41.76 

RSI 14 Days 54.59 41.70 49.29 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,025.64 0.00 

ishare 17,275.76 -98.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.4408 0.6384 -0.0562 
10 วนั 0.8050 -0.2197 0.1126 
20 วนั -0.0224 -0.4230 -0.2577 
50 วนั 0.8697 -0.7174 0.8736 
100 วนั 0.8636 0.3681 0.7285 
200 วนั 0.4633 -0.3109 0.7478 

 

 

29 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                เข้าซือ้เพื่อเก็งกําไรระยะสัน้หากราคาทองคาํ

สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,808-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ได้ และทยอยปิดสถานะทํากําไรหากไม่ผ่านบริเวณแนว

ต้าน 1,828-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําพยายามทดสอบกรอบราคาด้านบน แม้วา่จะเกิดแรงขายทํากําไรสลบัเข้า แตก่ารอ่อนตวัลงยงัคงจํากดั  หาก

ราคาพยายามยืนเหนือโซนแนวรับ 1,808-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ราคายงัคงมีโอกาสขยบัขึน้เพ่ือทดสอบแนว

ต้านบริเวณ 1,828-1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า หลังเฟดตรึงดอกเบีย้ใกล้ 0%,เดินหน้าทาํ QE  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(28 ก.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบีย้ท่ีระดบัใกล้ 0% ขณะท่ีนายเจอโรม พาวเวล 

ประธานเฟดกล่าวว่า เฟดยงัคงอยู่ห่างไกลจากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ เม่ือพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนี ้ ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดั

ความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.16% แตะท่ี 92.2887 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือ

เทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9106 ฟรังก์ จากระดบั 0.9142 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2526 ดอลลาร์แคนาดา 

จากระดบั 1.2591 ดอลลาร์แคนาดา แต่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 109.95 เยน จากระดบั 109.72 เยน  ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบ

กบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1841 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1821 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะท่ีระดบั 1.3906 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3885 

ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.7372 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7360 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบเพียง 127.59 จุด หลังเฟดคงนโยบายการเงินตามคาด  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้ นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(28 ก.ค.) 

อย่างไรก็ดี ดชันีดาวโจนส์ และ S&P500 ไต่ขึน้จากระดบัต่ําสดุในระหว่างวนั หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบีย้ตามท่ีตลาด

คาดการณ์ไว้ ขณะท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกลา่ววา่ เฟดยงัคงอยูห่่างไกลจากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ เม่ือพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ

ในขณะนี ้ ดชันีเฉล่ียอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,930.93 จดุ ลดลง 127.59 จดุ หรือ -0.36% ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,400.64 จดุ ลดลง 0.82 จดุ 

หรือ -0.02% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,762.58 จดุ เพ่ิมขึน้ 102.01 จดุ หรือ +0.70% 

• (+) สหรัฐฯ เผยภาพถ่ายดาวเทยีมชีจี้นกาํลังสะสมนิวเคลียร์ที่ซินเจียง  กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพบั

ลิกนั แสดงความกงัวลต่อการสะสมกําลงัทางนิวเคลียร์ของจีน หลงัจากมีการเผยแพร่รายงานว่าจีนกําลงัก่อสร้างสถานท่ีเก็บจรวดขีปนาวธุอีก 110 

แห่งในมณฑลซินเจียง  สมาพนัธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน (AFS) เปิดเผยในวนัจนัทร์ว่า มีภาพถ่ายดาวเทียมท่ีแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างสถานท่ี

เก็บอาวธุจํานวนมากใกล้เมืองฮามิ ทางตะวนัออกของมณฑลซินเจียง  ก่อนหน้านีไ้ม่ก่ีสปัดาห์ มีรายงานว่าจีนกําลงัก่อสร้างสถานท่ีเก็บอาวธุราว 

120 แห่งในเขตทะเลทรายในเมืองยเูหมิน มณฑลกานซู ่ กองบญัชาการยทุธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทวีตข้อความในวนัจนัทร์ว่า "ถือ

เป็นครัง้ท่ีสองในรอบสองเดือนท่ีมีการเปิดเผยรายงานการค้นพบสิง่ท่ีสหรัฐฯ เช่ือมาตลอดว่าเป็นภยัคกุคามท่ีเพ่ิมขึน้ซึง่โลกกําลงัเผชิญและความลบั

ในเร่ืองนี"้ 

• (-) เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้กลับมาเปิดสายด่วนที่พรมแดน แต่อุปสรรคความสัมพันธ์สองเกาหลียังมีสามเร่ือง  เม่ือเช้าวนัองัคารท่ี 27 

กรกฎาคม เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เปิดช่องทางการติดต่อทางโทรศพัท์สายด่วนท่ีพรมแดนอีกครัง้หลงัจากท่ีถกูเกาหลีเหนือยกเลิกไปเม่ือปีท่ีแล้ว  

นอกจากนัน้รัฐบาลกรุงโซลยงัเปิดเผยเร่ืองการแลกเปล่ียนจดหมายหลายฉบบัระหว่างผู้ นําของทัง้สองประเทศตัง้แต่เดือนเมษายนท่ีผ่านมา ซึง่ก็ทํา

ให้เกิดความหวงัวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองเกาหลีอาจจะดีขึน้ได้ในไมช้่า  

• (-) GfK เผยดัชนีคาดการณ์ความเช่ือม่ันผู้บริโภคเยอรมนีทรงตัวที่ -0.3  GfK ซึง่เป็นสถาบนัวิจยัตลาดของเยอรมนี เปิดเผยผลสํารวจระบวุ่า 

ดชันีคาดการณ์ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในเยอรมนีสําหรับเดือนส.ค.ทรงตวัท่ีระดบั -0.3 และต่ํากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั +1.0 

• (+/-) เฟดคงดอกเบีย้ตามคาด ยันเดินหน้าทํา QE  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอก

ฉันท์คงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ท่ีระดบั 0.00-0.25% ในการประชมุวนันี ้ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว้  นอกจากนี ้เฟดระบวุ่าจะยงัคงซือ้พนัธบตัรตาม

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 120,000 ล้านดอลลาร์/เดือน โดยเฟดจะซือ้พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์/

เดือน และซือ้ตราสารหนีท่ี้มีสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจํานอง (MBS) ในวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์  ขณะเดียวกนั เฟดยอมรับว่า แม้

เศรษฐกิจมีความคืบหน้าไปยงัเป้าหมายท่ีจะทําให้เฟดเร่ิมปรับลดวงเงินในการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE โดยการจ้างงานมีความแข็งแกร่งขึน้ 

แต่เฟดก็ยงัคงต้องการเวลามากขึน้ในการประเมินความคืบหน้าดงักลา่วในการประชมุครัง้ต่อๆไป  เฟดเตือนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยงัคงเผชิญความ

เส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่เฟดจะใช้เคร่ืองมือทกุอย่างในการสนบัสนนุการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจเพ่ือให้มีการจ้างงานเต็มศกัยภาพ 

และรักษาเสถียรภาพของราคา 

 

 

 

 

                         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   
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 

 
 

 


