
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าเชา้วนัศกุรท์รงตวัรกัษาระดบัไวไ้ม่ไกลจากระดบัสูงสดุบริเวณ 1,832.65  ดอลลารต์่อออนซซ์ึ่งท าไวว้านนี ้ปัจจยับวกมาจากการรว่งลงของดชันีดอลลาร์
ลงมาต ่ากว่า 92 หลงัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัวานนีอ้อกมาแย่เกินคาด ทัง้ประมาณการครัง้แรก GDP ไตรมาส 2/2021 โต 6.5% ต ่ากว่าคาดการณ์ที่ 8.5% 
ขณะที่ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสปัดาหท์ี่แลว้ สะทอ้นตลาดแรงงานยงัไม่แข็งแกรง่มากนัก ดา้นดชันีการท าสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายลดลงใน
เดือนเดือนมิ.ย. สวนทางคาดการณท์ี่คาดจะเพิ่มขึน้  แนวโนม้ดังกล่าวยิ่งกระตุน้คาดการณ์ว่าเฟดจะยงัไม่เรง่ลด QE และไม่รีบขึน้ดอกเบีย้ นอกจากนี ้ศูนยค์วบคุมและ
ป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐัเปิดเผยในวนัพฤหัสบดีว่า 69.3% ของเคานต์ีในสหรฐัมีอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สูงพอที่จะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามัยใน
อาคารของพืน้ที่สาธารณะ และควรกลบัมาใชน้โยบายดงักล่าวในทนัที โดยนางมเูรียล บาวเซอร ์นายกเทศมนตรี"กรุงวอชิงตนั"เปิดเผยว่า จะมีค าสั่งใหต้อ้งสวมใส่หนา้กาก
อนามยัในอาคารของพืน้ที่สาธารณะทัง้หมด โดยจะมีผลตัง้แต่เวลา 05.00 น. ของวนัเสารน์ีต้ามเวลาสหรฐั  หลงัจากเผชิญกับการแพร่ระบาดที่รวดเร็วของโรคโควิด -19 
สายพนัธุเ์ดลตา จึงคาดว่าราคาทองค ายงัมีโอกาสปรบัตวัขึน้ต่อได ้ ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่าหากราคาทองย่อตวัลงมาพยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,818-1,815 
ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสปรบัตวัขึน้ทดสอบแนวตา้น 1,841 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาสามารถยืนไดเ้หนือบริเวณดงักล่าวได ้อาจขยบัขึน้ทดสอบแนวตา้นถดัไป 
1,856 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะน ากลยทุธก์ารลงทนุ  จดุที่น่าสนใจในการเขา้ซือ้เป็นบริเวณแนวรบั 1,818-1,815 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ราคาย่อตวัลงมาต ่ากว่าแนวรบัโซน
1,803 ดอลลารต์่อออนซใ์หช้ะลอดทูิศทางอีกครัง้ และ หาจังหวะที่ราคาทองค าดีดตวัขึน้ไม่ผ่านโซน 1,841 ดอลลารต์่อออนซ ์แบ่งปิดสถานะท าก าไรบางส่วนแต่หากผ่านได้
สามารถถือสถานะซือ้ต่อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     เปิดสถานะซื้อเม่ือราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ 1,818-

1,815 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,803 ดอลลารต์่อ

ออนซ)์ หรือหากรับความเสี่ยงได้ไม่มาก หรือ หากถือครองทองค า

อยู่แล้วอาจเลือกชะลอการเข้าซือ้เพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 กรกฎาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
30/07/2564 11:36 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,827.21 1,827.28 0.07 0.00 

Spot Silver ($) 25.49 25.56 0.07 0.27 

เงนิบาท (฿/$) 32.85 32.89 0.04 0.12 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,400 100 0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.87 75.58 -0.29 -0.38 

ดชันดีอลลาร ์ 91.88 91.97 0.09 0.10 

เงนิยูโร (€/$) 1.1886 1.1878 0.00 -0.07 

ท่ีมา : Aspen 
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• (+) ดอลลารอ์่อนค่าเทยีบเยน นักลงทุนผิดหวัง GDP สหรัฐโตน้อยกว่าคาด สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงบรเิวณกรอบกลาง 109 เยนใน
ตลาดโตเกียว โดยดอลลารไ์ดร้บัแรงกดดนัจากขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรฐั ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ี
ขยายตวันอ้ยกว่าคาดในไตรมาส 2 ส่งผลใหเ้กิดการคาดการณว์่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะยงัคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป 

• (+)  ญี่ปุ่นจ่อขยายเวลาใช้มาตรการฉุกเฉินใน 4 จังหวัด หลังยอดติดโควิดพุ่ง รฐับาลญ่ีปุ่ นเตรียมประกาศขยายระยะเวลาการใชม้าตรการ
ฉกุเฉินในจงัหวดัโอซากา และอีก 3 จงัหวดัท่ีตัง้อยู่ใกลก้ับกรุงโตเกียว เนื่องจากจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ท่ีพุ่งขึน้เมื่อไม่นานมานีไ้ดท้ าใหเ้กิดความ
กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสขุในช่วงเวลาท่ีญ่ีปุ่ นก าลงัจดัการแข่งขนัโตเกียวโอลิมปิก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ท่ามกลางแ รง
กดดนัท่ีท าใหต้อ้งใชม้าตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดอย่างเขม้งวดนัน้ คาดว่าภายในวนันี ้นายกรฐัมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ จะประกาศขยายเวลาการใช้
มาตรการฉกุเฉินในจงัหวดัชิบะ คานากาวะ ไซตามะ และโอซากา ตัง้แต่วนัจนัทรท่ี์ 2 ส.ค.ไปจนถึงวนัท่ี 31 ส.ค. ญ่ีปุ่ นพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายวนั
สงูกว่า 10,000 รายเป็นครัง้แรกเมื่อวานนี ้(29 ก.ค.) โดยพบในโตเกียวจ านวน 3,853 ราย ขณะเดียวกนัพบผูต้ิดเชือ้ในคานากาวะ 1,164 รายซึ่งถือ
เป็นจ านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัสงูท่ีสดุเป็นประวตัิการณ ์

• (+) CDC ชีช้าวมะกันในเคานต์ีเกือบ 70% ของสหรัฐควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐั
เปิดเผยในวนัพฤหสับดีว่า 69.3% ของเคานต์ีในสหรฐัมีอตัราการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท่ีสงูพอที่จะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัในอาคารของ
พืน้ท่ีสาธารณะ และควรกลบัมาใชน้โยบายดงักล่าวในทนัที  อตัราการแพรร่ะบาดเพ่ิมขึน้จากระดบั 66.6% เมื่อวนัพธุ และโดยรวมแลว้ 52.2% ของ
เคานต์ีในสหรฐัมีอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนสงู (high transmission) และ 17.1% มีอัตราการแพร่ระบาดมาก (substantial 
transmission) อตัราการแพรร่ะบาดมากหมายความว่า มีผูต้ิดเชือ้ใหม่อย่างนอ้ย 50 รายต่อประชากร 100,000 คนใน 7 วนัหลงัสดุ ขณะท่ีการแพร่
ระบาดสูงนั้นหมายถึงมีผู้ติดเชือ้ใหม่มากกว่า 100 รายต่อประชากร 100,000 คนใน 7 วันหลังสุด  นางมูเรียล บาวเซอร ์นายกเทศมนตรีกรุง
วอชิงตนัเปิดเผยว่า จะมีค าสั่งใหต้อ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัในอาคารของพืน้ท่ีสาธารณะทัง้หมด โดยจะมีผลตัง้แต่เวลา 05.00 น. ของวนัเสารนี์้
ตามเวลาสหรฐั  ในเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา CDC ประกาศว่า ชาวอเมริกันท่ีฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งสวมใส่หนา้กาก
อนามยัในอาคารของสถานท่ีส่วนใหญ่ แต่ก็ไดเ้ปลี่ยนแปลงแนวทางดงักล่าวหลงัจากเผชิญกับการแพร่ระบาดท่ีรวดเร็วของโรคโควิด-19 สายพนัธุ์
เดลตา 

• (+/-)  ไบเดนเล็งอัดฉีดเงิน 100 ดอลลจู์งใจปชช.ฉีดวัคซีน-ออกกฎบงัคบัพนักงานของรัฐ ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรฐั ไดเ้รียกรอ้งให้
รฐับาลทอ้งถิ่นจ่ายเงินใหก้ับประชาชนท่ีตดัสินใจเขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 และออกกฎขอ้บงัคบัใหม่ส าหรบัพนกังานของรฐั โดยจะตอ้ง
แสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนหรือใชม้าตรการควบคุมโรคอื่น ๆ   ปธน.ไบเดนเรียกรอ้งใหร้ฐั ดินแดน และรฐับาลทอ้งถิ่นเสนอเงิน 100 ดอลลารเ์พื่อ
มอบใหก้ับชาวอเมรกิันท่ีเตรียมเขา้รบัการฉีดวคัซีน ซึ่งจากถอ้ยแถลงของกระทรวงการคลงั เงินดงักล่าวจะไดร้บัการจดัสรรจากกองทุนบรรเทาโรค
ระบาดมลูค่า 3.5 แสนลา้นดอลลารส์  าหรบัรฐับาลระดบัรฐัและระดบัทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผน American Rescue Plan ท่ีผ่านการอนุมัติ
จากสภาคองเกรสเมื่อตน้ปีนี ้พนักงานทุกคนท่ีได้รบัการว่าจา้งจากรฐับาลกลางของสหรฐั จะต้องแสดงหลักฐานว่าพวกเขาไดร้บัการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 หรือตอ้งปฏิบัติตามระเบียบการดา้นความปลอดภยัท่ีเขม้งวดอย่างเคร่งครดั อาทิ การตรวจหาเชือ้อย่างสม ่าเสมอ การสวมใส่
หนา้กากอนามยั และการจ ากัดการเดินทาง  นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนยงัไดส้ั่งใหก้ระทรวงกลาโหมพิจารณาเพิ่มขอ้บงัคบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ใน
รายการวคัซีนท่ีจ าเป็นส าหรบัสมาชิกในกองทพัดว้ย ขณะเดียวกนั ยงัไดมี้การขยายสิทธิ์การลาโดยไดร้บัค่าจา้งส าหรบัพนกังานท่ีใชว้นัหยุดเพื่อพา
ตวัเองและสมาชิกในครอบครวัไปฉีดวคัซีน โดยปธน.ไบเดนกล่าวว่า ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะไดร้บัเงินคืน หากพวกเขาใหเ้วลาพนกังานพา
สมาชิกในครอบครวัไปฉีดวคัซีน 
 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคัญทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ 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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 26 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดย Ifo  100.8** 101.8 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหม่เดือนมิ.ย.  676K** 769K 

วนัองัคารท่ี 27 ก.ค. 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.3%** 0.3% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   0.8%** 2.3% 

 20.00น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   17.0%** 14.9% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.โดย CB   129.1** 127.3 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค. จาก เฟดริชมอนด ์   27** 22 

วนัพธุท่ี 28 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค. โดย GfK   -0.3** -0.3 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -4.1M** 2.1M 

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

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

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

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   400K** 419K 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   -1.9%** 8.0% 

วนัศุกรท่ี์ 30 ก.ค. 15.00น. เยอรมน ี ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021  2.0% -1.8% 

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

 19.30น. สหรฐั  ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนมิ.ย.  0.6% 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.  -0.4% -2.0% 

 19.30น. สหรฐั  การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.  0.7% 0.0% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.  64.2 66.1 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM  80.8 80.8 

 21.00น. สหรฐั  คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM  - 4.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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