
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าเชา้นีแ้กว่งตวักรอบแคบระหว่าง 1,809.20-1,813.82 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ยงัทรงตวัเหนือระดบัต ่าสุดของวานนีไ้ดซ้ึ่งท าไวบ้ริเวณ 1805.70 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
ทัง้นี ้มีแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย จากความวิตกเสน้ทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังคงไม่แน่นอน  ซึ่งเริ่มสะทอ้นมาในขอ้มูลเศรษฐกิจมากขึน้ระยะนี ้
โดยเฉพาะจีนและสหรฐั หลงั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต"สหรฐั"ต ่ากว่าคาดในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนม.ค ขณะที่ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาค
การผลิตเดือนก.ค.ของ"จีน"ร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 15 เดือน  เนื่องจากอุปสงคใ์นภาคการผลิตปรบัตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี อนัเนื่องมาจากราคาสินคา้ปรบัตัว
สูงขึน้ นอกจากนี ้การระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตา สรา้งความวิตกเพ่ิมขึน้ หลงัพืน้ที่ทางตอนใตข้องสหรฐั รวมถึงรฐัฟลอริดา รฐัลุยเซียนา และรฐัอารค์นัซอ ก าลัง
เผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลใหจ้  านวนผูเ้ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเพ่ิมขึน้ และเริ่มจะไม่สามารถดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างทั่วถึ งแลว้ ปัจจัยดงักล่าว กดดันตลาดหุน้
เอเชียเชา้นีร้ว่งลงเกือบ -1% ตามดาวโจนสท์ี่ปรบัตวัลงเมื่อคืนที่ผ่านมา นอกจากนีม้ีแรงซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั จนกดดนัใหบ้อนดยี์ลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี เคลื่อนไหว
ที่ระดับ 1.181% เชา้นี ้แมจ้ะฟ้ืนขึน้เล็กนอ้ยจากระดับต ่าสุดวานนีท้ี่ท  าไว ้1.147% แต่ภาพรวมยังเคลื่อนไหวไม่ไกลจากระดบัต ่าสุดรอบ 2 สปัดาห ์จึงช่วยหนุนราคาทองค าใน
ฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้  แนวโนม้ Gold Spot  ประเมินว่า ราคากลบัมาเคลื่อนไหวในกรอบ หากราคาสามารถยืนแนวรบับริเวณ 1,803 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์ไดแ้ข็งแกร่ง ยังคงมีโอกาสราคาทองค าขึน้ไปทดสอบแนวตา้นในโซน  1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดจ้ะขึน้ทดสอบแนวตา้นถัดไปโซน 1,845 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกไม่ได ้อาจเกิดแรงขายกดดนัมาใหร้าคาอ่อนตวัลงเขา้ใกลแ้นวรบัอีกครัง้  แนะน ากลยทุธก์ารลงทนุ  ราคาทองค ามีจดุเสี่ยงเปิดสถานะซือ้ระยะสัน้ใน
บริเวณ 1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์ (ตดัขาดทนุหากไม่สามารถยืนเหนือ 1,803 ดอลลารต์่อออนซไ์ด)้ แต่หากราคาปรบัตวัขึน้ใหพิ้จารณาบริเวณ 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็น
จดุปิดสถานะซือ้ท าก าไร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 สิงหาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
3/08/2564 11:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,811.70 1,811.30 -0.40 -0.02 

Spot Silver ($) 25.39 25.34 -0.05 -0.20 

เงนิบาท (฿/$) 32.94 32.98 0.04 0.11 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,250 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.24 72.82 -0.42 -0.57 

ดชันดีอลลาร ์ 92.07 92.05 -0.02 -0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.1871 1.1875 0.00 0.03 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

        1,803   1,790  1,776 

        1,833   1,845  1,856 

 

 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่าเล็กน้อยเทยีบเยน หลังบอนดย์ลีดส์หรัฐปรับตัวลง สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเล็กนอ้ยบรเิวณกรอบล่างของ 109 
เยน เนื่องจากนกัลงทนุไดข้ายเงินดอลลาร ์หลงัผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัปรบัตวัลงเมื่อคืนนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันี้ตามเวลา
โตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.22-109.23 เยน เทียบกบั 109.28-109.38 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.66-109.68 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อ
เวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าร่วง จับตาโควิดเดลตาระบาดในจีน  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันีร้ว่งลง เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของ
โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาในภูมิภาคได้บดบังความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะท่ีทางการจีนยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด
ภายในประเทศ ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 27,559.26 จดุ ลดลง 221.76 จดุ หรือ -0.80% ส่วนดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิด
ภาคเชา้ท่ี 25,987.16 จุด ลดลง 248.64 จุด หรือ -0.95% นกัลงทุนจบัตาสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ในจีน หลงัทางการเมืองอู่ฮั่นเผย
วนันีว้่า อาจด าเนินการตรวจหาเชือ้โควิด-19 ใหป้ระชาชนทกุคน หลงัจากท่ีเมื่อวานนีม้ีรายงานพบผูต้ิดเชือ้ 7 รายในเมืองอู่ฮั่นเป็นครัง้แรกในรอบ
กว่าหน่ึงปี ซึ่งผูต้ิดเชือ้ดงักล่าวเป็นกลุ่มแรงงานอพยพ 

• (+)  ‘โควิดรีเทิรน์’ อู่ฮ่ันส่ังตรวจเชือ้ประชาชนทุกคน ทางการอู่ฮั่นประกาศ เตรียมตรวจเชือ้โควิด-19 จากประชากรทุกคนหลงัพบการติดเชือ้
ในทอ้งถิ่นรายแรกรอบปีกว่า นายหลี่เถา เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูเมืองอู่ฮั่น แถลงว่า อู่ฮั่นท่ีมีประชากร 11 ลา้นคนจะตรวจกรดนิวคลิิอิกจากประชากร
ทกุคนโดยเร็ว ทัง้นี ้เมื่อวนัจนัทร ์(2 ส.ค.) ทางการอู่ฮั่นรายงานพบการติดเชือ้โควิด-19 ในกลุ่มคนงานต่างถิ่น 7 คน จากท่ีไรผู้ต้ิดเชือ้มา 1 ปี หลงั
ตอ้งล็อกดาวนอ์ย่างท่ีไม่เคยท ามาก่อนเมื่อตน้ปี 2563 ช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผ่านมา จีนกกัคนทัง้เมืองอยู่แต่ในบา้น ตดัการคมนาคมภายใน ตรวจหาเชือ้
เป็นวงกวา้ง รบัมือกบัการระบาดครัง้ใหญ่สดุในรอบหลายเดือน 

• (+) โควิดเดลตาระบาดหนักทางตอนใต้ของสหรัฐ จ านวนผู้ป่วยเร่ิมล้นโรงพยาบาล พืน้ท่ีทางตอนใตข้องสหรฐั รวมถึงรฐัฟลอริดา รฐั
ลยุเซียนา และรฐัอารค์นัซอ ก าลงัเผชิญกบัการแพร่ระบาดอย่างหนกัของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา ซึ่งส่งผลใหจ้ านวนผูเ้ขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลเพิ่มขึน้ และเริ่มจะไม่สามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างทั่วถึงแลว้  รฐัฟลอรดิามีจ านวนผูเ้ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลเกิน 10,000 คน
แลว้ ซึ่งท าสถิติสงูสดุของรฐั ขณะท่ีจ านวนผูเ้ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลของรฐัลยุเซียนาก็ใกลจ้ะท าสถิติสงูสดุเร็วๆ นี ้  เหตกุารณด์งักล่าว
ส่งผลใหผู้ว้่าการรฐัลยุเซียนาสั่งใหป้ระชาชนกลบัไปสวมหนา้กากอนามยัภายในอาคาร ขณะท่ีแพทยท่ี์แถลงข่าวรว่มกบัผูว้่ าการรฐัลยุเซียนานัน้
เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดครัง้นีเ้ป็น "ช่วงวนัท่ีมืดมนท่ีสดุในการแพร่ระบาดรอบนี"้ พรอ้มขอใหป้ระชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เพราะ
ผูป่้วยลน้โรงพยาบาล และพยาบาลหลายรายติดเชือ้โควิด จนท าใหร้ฐัลยุเซียนาขาดคนท างานถึง 6,000 คน ส าหรบัพืน้ท่ีอื่นๆ ของสหรฐันัน้ รฐั
แคลิฟอรเ์นียทางตะวนัตกของประเทศกลบัไปสั่งใหม้ีการสวมหนา้กากอนามัยในสถานท่ีสาธารณะอีกครัง้   ส่วนรฐันิวยอรก์และนิวเจอรซ์ียท์าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เตรียมบังคับใหพ้นักงานบริการขนส่ง เรือนจ า โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ฉีดวคัซีนหรือไม่ ก็ตอ้งหมั่น
ตรวจหาเชือ้เป็นประจ า นอกจากนี ้รฐันิวยอรก์ยงัขอใหบ้าร ์รา้นอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ใหบ้ริการเฉพาะลกูคา้ท่ีฉีดวคัซีนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี ้รฐับาล
สหรฐัพยายามสรา้งแรงจูงใจใหป้ระชาชนเขา้รบัการฉีดวัคซีน โดยล่าสุดประธานาธิบดี โจ ไบเดน ไดเ้รียกรอ้งใหร้ฐับาลทอ้งถิ่นเสนอเงิน 100 
ดอลลารเ์พื่อมอบใหก้ับชาวอเมริกันท่ีตดัสินใจเขา้รบัการฉีดวคัซีน ซึ่งเงินดังกล่าวจะไดร้บัการจดัสรรจากกองทุนบรรเทาโรคระบาดมูลค่า  3.5 
แสนลา้นดอลลารส์  าหรบัรฐับาลระดบัรฐัและระดบัทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผน American Rescue Plan ท่ีผ่านการอนุมตัิจากสภาคองเกรส
เมื่อตน้ปีนี ้ ล่าสุดรฐับาลสหรฐัสามารถบรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีนตา้นโควิด -19 อย่างนอ้ย 1 โดสใหแ้ก่ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผูใ้หญ่จ านวน 
70% ของประชากรทัง้ประเทศแลว้ 

 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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 ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   65.9** 65.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   62.8** 62.6 

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

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   63.4** 63.1 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.  
 

59.5** 60.6 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   0.1%** -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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