
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีท้ี่ตลาดเอเชียแกว่งตวัในกรอบ 1,816.85-1,808.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ระยะสัน้ทองค าเผชิญแรงขายท าก าไรหลงัจากพุ่งแรงก่อนหนา้นี ้และถูก
กดดนัจากดอลลารฟ้ื์นตวัขึน้จากแรงซือ้สกลุเงินปลอดภยั  ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกขณะนีม้ีการเรง่ตวัขึน้  ทัง้นี ้องคก์ารอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่า จ านวนผูต้ิด
เชือ้โควิด-19 ทั่วโลกเพ่ิมขึน้เกือบ 4 ลา้นรายในช่วงสัปดาหก่์อน และคาดว่า จ านวนผูต้ิดเชือ้ยืนยันผลสะสมทั่วโลกจะพุ่งสูงเกิน 200 ลา้นรายภาย ใน 2 สปัดาห ์โดยผูต้ิดเชือ้ที่
เพ่ิมขึน้ส่วนมากเป็นผลจากเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาท่ีแพรเ่ชือ้ไดง้่าย และถกูตรวจพบว่าแพรร่ะบาดอยู่ในประเทศต่างๆ อย่างนอ้ย 132 แห่งแลว้  นอกจากนี ้ผลการศึกษาฉบบัใหม่
ของศนูยค์วบคมุและป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐับ่งชีว่้า ผูท้ี่ฉีดวคัซีนที่ติดเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา สามารถแพรเ่ชือ้ไปยังผูอ้ื่นได ้ซึ่งแตกต่างจากสายพนัธุอ์ื่นๆ โดย CDC เสริมว่า
การคน้พบครัง้ส าคญันีเ้ป็นเรื่องน่ากังวล และน าไปสู่ค  าแนะน าใหป้ระชาชนกลบัมาสวมหนา้กากอนามัยอีกครัง้  ขณะที่ล่าสุด ญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉินวนันีเ้พ่ือควบคุมการ
ระบาดในหลายจงัหวดั ดา้นทางการจีนไดป้ระกาศใชม้าตรการควบคุมการแพรร่ะบาดทั่วประเทศ หลงัพบผูต้ิดเชือ้ซึ่งเป็นพนักงานท าความสะอาดของสนามบินในเมืองหนานจิง 
มณฑลเจียงซู แนวโน้มดังกล่าวส่งผลใหท้องค าน่าจะเป็นสินทรพัยท์ี่ไดร้บัความสนใจ จึงคาดว่าการปรบัตัวลงของราคาจะอยู่ในกรอบจ ากัด และ มีโอกาสปรบัสูงขึน้ได ้ ดา้น
แนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองค าไม่สามารถ break out ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,833 ดอลลารต์่อออนซข์ึน้ไปได(้ระดบัสงูสดุของเดือน ก.ค.) จึงมีแรงขายท าก าไรระยะ
สัน้ใหก้ลบัลงมาตัง้ฐานราคาดา้นล่างอีกครัง้ เบือ้งตน้ประเมินว่าราคายงัคงเคลื่อนไหวระหว่าง 1,803-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนราคาระดบั 1,803 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะมี
แรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครัง้ แนะน ากลยทุธก์ารลงทุน เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1 ,803 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากราคาหลุด 1,803 
ดอลลารต์่อออนซ)์ ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่งทองค าออกขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นท่ี 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซห์ากผ่านไดถื้อสถานะซือ้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     เข้าซื้อเพ่ือเก็งก าไรระยะส้ันหากราคา
ทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,803 ดอลลารต์่อออนซ์
ได้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนว
ต้าน 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 สิงหาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
2/08/2564 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.15 1,810.41 -3.74 -0.21 

Spot Silver ($) 25.45 25.47 0.02 0.08 

เงนิบาท (฿/$) 32.89 32.96 0.07 0.20 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,300 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.16 74.58 -0.58 -0.77 

ดชันดีอลลาร ์ 92.11 92.08 -0.03 -0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.1867 1.1865 0.00 -0.02 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

        1,803   1,790  1,776 

        1,833   1,845  1,856 

 

 



 

 

• (+) ญี่ปุ่ นประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเพ่ิม 4 จังหวัด หลังยอดติดเชือ้โควิดพุ่ง ญ่ีปุ่ นประกาศใชม้าตรการฉุกเฉินเพิ่มอีก 4 จังหวดัใกลก้รุงโตเกียว 
เนื่องจากยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ ท่ามกลางความกงัวลที่ว่าระบบสาธารณสขุอาจไดร้บัผลกระทบอย่างหนักในช่วงการแข่งขนักีฬาโตเกียวโอลิมปิก 
รฐับาลของนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ น ประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติมในจังหวดัชิบะ , คานางาวะ, ไซตามะ และโอซากา้จนถึงวนัท่ี 31 ส.ค. 
ตลอดจนขยายเวลาการประกาศมาตรการฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และโอกินาว่าออกไปจนถึงสิน้เดือนส.ค. เช่นกัน สถานประกอบการท่ีใหบ้ริการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลห์รือคาราโอเกะใน 6 จังหวดัภายใตก้ารประกาศมาตรการฉุกเฉิน ถูกสั่งปิดกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว โดยรฐับาลจะจัดหาเงินช่วยเห ลือ 
ขณะท่ีสถานประกอบการท่ีไม่ไดใ้หจ้ าหน่ายสรุาจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดจนถึง 20.00 น. ขณะเดียวกัน รฐับาลญ่ีปุ่ นยงัประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินใน
อีก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฮอกไกโด, อิชิกาวะ, เกียวโต, เฮียวโกะ และฟกุโุอกะ ตัง้แต่วนัท่ี 2-31 ส.ค. 

• (+) มณฑลเจียงซูรายงานพบผู้ติดเชือ้โควิดในชุมชนเพ่ิมอีก 40 ราย คณะกรรมการสขุภาพของมณฑลเจียงซู ทางตะวนัออกของจีน รายงานพบผู้
ติดเชือ้โควิด-19 ใหม่ในชมุชน 40 ราย ณ วนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา รายงานระบุว่า ในผูต้ิดเชือ้รายใหม่ที่พบล่าสดุนี ้มี 11 รายพบในหนานจิง ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของมณฑล, 26 รายในหยางโจว และอีก 3 รายในเมืองหวายอัน นอกจากนี ้ยังมีรายงานพบการติดเชือ้ท่ีไม่แสดงอาการอีก 2 ราย และผูต้ิดเชือ้จาก
ต่างประเทศ 3 ราย ปัจจุบัน มีรายงานพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ยืนยนัทัง้หมด 297 รายท่ียงัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลในมณฑลเจียงซู รวมถึงผูต้ิดเชือ้ใน
ประเทศ 282 ราย นอกจากนี ้ยงัมีผูต้ิดเชือ้ไม่แสดงอาการอีก 18 รายอยู่ภายใตก้ารเฝา้ระวงัของแพทย ์ในจ านวนนี ้มี 5 รายเป็นการติดเชื ้อในประเทศ 

• (+) ดัชนีPMIภาคการผลิตจีน ก.ค.อยู่ที่ระดับ 50.9 ต ่าสุดในรอบ 17 เดือน  ส  านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ส านกังานสถิติจีน (NBS) เปิดเผยดชันี
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ค.อยู่ท่ีระดบั 50.4 จดุ ลดลงจากระดบั 50.9 จดุ ในเดือน มิ.ย. และเป็นตวัเลขท่ีต ่าสดุในรอบ 17 เดือน
นับตั้งแต่เดือน ก.พ.2563 ปัจจัยส าคญัท่ีท าใหด้ชันี PMI ภาคการผลิตของจีนชะลอตวันั้นเป็นผลมาจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีราคาเพิ่มขึน้ รวมถึงการหยุด
ผลิตสินคา้เพื่อซ่อมแซมอุปกรณใ์นโรงงาน  ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ และค าสั่งซือ้ใหม่ท่ีลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 50.9 จุดในเดือน ก.ค. ซึ่งส ะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุป
สงคท์ั่วโลกท่ีกลบัมาชะลอตวัอีกครัง้ 

• (+)  น้องสาว "คิม จอง อึน" เตือนการซ้อมรบเกาหลีใต้-สหรัฐจุดชนวนความตึงเครียดอีกคร้ัง คิม โย จอง นอ้งสาวของนายคิม จอง อึน ผูน้  า
เกาหลีเหนือ ไดอ้อกมากล่าวเตือนว่า การซอ้มรบรว่มประจ าปีระหว่างเกาหลีใตแ้ละสหรฐัท่ีจะมีขึน้ในเดือนหนา้จะเป็นการบ่อนท าลายความสมัพนัธข์อง 
2 เกาหลีท่ีส่งสญัญาณดีขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งความเคลื่อนไหวในครัง้นีม้ีขึน้เพียงไม่ก่ีวนัหลงัจากท่ีเกาหลีเหนือและเกาหลีใตไ้ด้ฟ้ืนฟูช่องทางการสื่อสาร
อีกครัง้  

• (+)  สหรัฐกล่าวหาอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน ้ามันอิสราเอล ลั่นพร้อมตอบโต้ สหรฐักล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผูก้่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน า้มันของ
บริษัทอิสราเอล ในทะเลอาหรบัตอนเหนือ พรอ้มระบุว่า สหรฐัจะท าการตอบโตท่ี้เหมาะสมต่อไป บริษัท Zodiac Maritime ซึ่งเป็นธุรกิจเดินเรือของนายอี
ยาล โอเฟอร ์นักธุรกิจชาวอิสราเอล เปิดเผยว่า เรือบรรทุกน ้ามันเมอรเ์ซอร ์สตรีท (Mercer Street) ถูกโจมตีเมื่อวันท่ี 29 ก.ค. ทางตอนเหนือของ
มหาสมทุรอินเดีย ซึ่งส่งผลใหล้กูเรือ 2 รายเสียชีวิต นายแอนโทนี บลินเคน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐักล่าวว่า "เมื่อตรวจสอบขอ้มลูท่ีมี อยู่ เรามั่นใจว่า
อิหร่านเป็นผู้อยู่เบือ้งหลังการโจมตีในครัง้นี ้ซึ่งคร่าชีวิตผูบ้ริสุทธิ์ 2 ราย โดยใช้โดรนติดระเบิด นีเ้ป็นกลยุทธ์ท่ีรา้ยแรงท่ีอิหร่านใช้เพิ่มมากขึน้ทั่วทั้ง
ภูมิภาค" นายบลินเคนเสริมว่า "เราก าลงัท างานร่วมกับพนัธมิตรของเราเพื่อพิจารณาขัน้ตอนต่อไปและปรกึษากับรฐับาลต่างๆ ในภูมิภาคนีแ้ละท่ีอื่นๆ 
เก่ียวกับการตอบโตท่ี้เหมาะสม ซึ่งจะมีขึน้ในเร็วๆ นี"้ ดา้นนายนฟัทาลี เบนเน็ตต ์นายกรฐัมนตรีอิสราเอลกล่าวในระหว่างการประชมุคณะรฐัมนตรีว่า เขา
เชื่อว่าอิหรา่นอยู่เบือ้งหลงัการโจมตีครัง้นี ้

• (-)  ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก นักลงทุนช้อนซือ้หลังหุ้นร่วงหนักสัปดาหท์ี่แล้ว ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ในแดนบวก เน่ืองจากนกัลงทนุเขา้ชอ้น
ซือ้หลงัจากตลาดรว่งลงอย่างหนกัในสปัดาหท่ี์แลว้ โดยตลาดหุน้เอเชียดีดตวัขึน้แมว่้าดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.ของจีนจะร่วง
ลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 15 เดือน ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 458.69 จุด หรือ 1.68% แตะท่ี 27 ,742.28 จุด และดชันี HSI ตลาด
หุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 26,198.65 จดุ เพิ่มขึน้ 237.62 จดุ หรือ +0.92% 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 2 ส.ค. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   50.3** 51.3 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   65.6 65.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   62.6 62.6 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   60.4 60.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   63.1 63.1 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.  
 

60.8 60.6 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   0.4% -0.3% 

วนัองัคารท่ี 3 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.  
 

1.4% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.  
 

1.0% 1.7% 

วนัพธุท่ี 4 ส.ค. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin  
 

50.6 50.3 

 14.30น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50% 0.50% 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย   62.2 62.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย  
 

60.4 60.4 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย  
 

57.8 57.8 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ค. จาก ADP   645K 692K 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย  
 

59.8 59.8 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.  
 

60.5 60.1 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  
 

- -4.1M 

วนัพ หสับดีท่ี 5 ส.ค. 13.00น. เยอรมน ี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   2.1% -3.7% 

 18.00น. องัก ษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองัก ษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   382K 400K 

วนัศุกรท่ี์ 6 ส.ค. 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   895K 850K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการว่างงานเดือนก.ค.   5.7% 5.9% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   0.8% 0.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 30 กรก าคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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