
  

                   ราคาทองค าไม่สามารถ break out ผ่านแนวต้าน
บริเวณ 1,833 ดอลลารต์่อออนซข์ึ้นไปได้(ระดับสูงสุดของเดือน 
ก.ค.) จึงมีแรงขายท าก าไรระยะสั้นให้กลับลงมาตั้งฐานราคา
ด้านล่างอีกคร้ัง หากยืนราคาระดับ 1,803 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ จะ
มีแรงดีดกลับไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกคร้ัง 
 

2 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลูทางการเงินเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยของเยอรมนี อยู่ท่ีระดบั 65.9 
ในเดือนก.ค. เพิ่มขึน้จากระดบั 65.1 ในเดือนมิ.ย. และนับเป็นระดบัดชันี PMI ท่ีสูงที่สดุเป็นล าดบัท่ีสามนับตัง้แต่มีการเก็บขอ้มลูเมื่อปี 2539   ทัง้นี ้ดชันี PMI 
ภาคการผลิตในเดือนก.ค. ได้แรงหนุนจากค าสั่ งซื ้อใหม่และการจ้างงานท่ีขยายตัวเพิ่มขึน้ หลังจากท่ีชะลอตัวลงเป็นช่วงสั้นๆ เมื่อเดือนพ.ค. โดย
ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนียงัคงด าเนินไปไดโ้ดยแทบไม่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการควบคมุโรคท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ทัง้ยงัไดร้บั
การช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของรฐับาล  ขณะเดียวกัน อปุสงคท่ี์เพิ่มสงูขึน้จากต่างประเทศยงัเป็นแรงหนุนปริมาณค าสั่งซือ้ ปัจจัยดงักล่าวหนนุค่าเงินยโูร
แข็งค่าขึน้ จนกดดนัใหด้ชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลงจากระดับสงูสุดระหว่างวันบริเวณ 92.17 ลงสู่ระดบั 92 ในช่วงบ่าย ซึ่งช่วยพยุงราคาทองค าไว ้ อย่างไรก็ดี 
วนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรฐัจากมารก์ิตและ ISM ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองค าค่อนขา้งมาก  
แนะน าเขา้ซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้ หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,803 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนว
ตา้น 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
2/08/2564 16:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.15 1,807.38 -6.77 -0.37 

Spot Silver ($) 25.45 25.41 -0.04 -0.16 

เงนิบาท (฿/$) 32.89 32.94 0.05 0.14 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,250 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.16 74.60 -0.56 -0.75 

ดชันดีอลลาร ์ 92.11 92.01 -0.10 -0.11 

เงนิยูโร (€/$) 1.1867 1.1883 0.00 0.13 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,803   1,790  1,776 

        1,833   1,845  1,856 

 

 



 

 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีเดือนก.ค.ขยายตัวแกร่ง รับยอดสั่งซือ้,การจ้างงานพุ่ง ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มูลทาง
การเงินเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยของเยอรมนี อยู่ท่ีระดบั 65.9 ในเดือนก.ค. เพิ่มขึน้จากระดบั 65.1 ในเดือนมิ.ย. 
และนบัเป็นระดบัดชันี PMI ท่ีสงูท่ีสดุเป็นล าดบัท่ีสามนับตั้งแต่มีการเก็บขอ้มลูเมื่อปี 2539  ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตในเดือนก.ค. ไดแ้รงหนุนจากค า
สั่งซือ้ใหม่และการจา้งงานท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากท่ีชะลอตวัลงเป็นช่วงสัน้ๆ เมื่อเดือนพ.ค.   

• (+) รีพับลิกันออกรายงานชีโ้ควิด-19 หลุดจากห้องแล็บจีน ดา้นนกัวิทยย์งัคงตรวจสอบตน้ตอ รายงานจากพรรครีพบัลิกนัของสหรฐัท่ีเผยแพรใ่นวนันี ้
ระบุว่า มีหลกัฐานจ านวนมากท่ีพิสจูนว่์าไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ซึ่งก่อโรคโควิด-19 นัน้หลดุออกมาจากศนูยวิ์จยัของจีน ส่วนขอ้มลูจากหน่วยข่าวกรอง
สหรฐัยงัไม่มีผลสรุปออกมาแน่ชดั นายไมค ์แมคเคา ตวัแทนจากพรรครีพบัลิกันประจ าคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ไดเ้ปิดเผยรายงานดงักล่าว 
โดยอา้งว่ามีหลกัฐานเพียงพอท่ีบ่งชีว่้านักวิทยาศาสตรข์องสถาบนัไวรสัวิทยาอู่ฮั่น (WIV) ไดด้  าเนินการปรบัแต่งพนัธุกรรมใหโ้คโรนาไวรสัสามารถติดเชือ้
ในมนุษยไ์ด ้และการจดัการดงักล่าวอาจถูกปิดบงัไวด้ว้ยความช่วยเหลือจากผูเ้ชี่ยวชาญของสหรฐั และกองทนุของรฐับาลจีน-สหรฐั ดา้นจีนปฏิเสธทฤษฎี
ดงักล่าวมาโดยตลอด และย า้ว่าทางการจีนไม่เคยปกปิดขอ้มลู ขณะท่ีผูเ้ชี่ยวชาญรายอื่นๆ ไดต้ัง้ขอ้สงสยัว่า การระบาดใหญ่นีอ้าจเกิดจาก เชือ้ไวรสัใน
สตัวท่ี์ติดต่อไปยงัมนุษยใ์นตลาดอาหารทะเลใกลก้ับสถาบนัไวรสัวิทยา  รายงานจากพรรครีพบัลิกันยงัระบดุว้ยว่า ขณะนี้ถึงเวลาแลว้ท่ีจะลม้ลา้งทฤษฎี
ท่ีว่าเชือ้ไวรสัมาจากตลาดอู่ฮั่น นอกจากนี ้รายงานยงัระบวุ่า เชือ้ไวรสัหลดุออกมาจากหอ้งทดลองก่อนวนัท่ี 12 ก.ย. 2562 รายงานอา้งถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็น 
"ขอ้มลูใหม่และขอ้มลูที่ตกหล่นไป" เก่ียวกับแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัท่ีหอ้งปฏิบัติการ รวมถึงค าขอปรบัปรุงระบบบ าบดัของเสียอนัตรายมลูค่า 1.5 
ลา้นดอลลารใ์นเดือนก.ค. 2562 ซึ่งระบบดงักล่าวมีอายยุงัไม่ถึง 2 ปี   

• (+) ผู้เชี่ยวชาญหว่ันเกิดโควิดสายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ หลังยกเลิกมาตรการควบคุมโรค นายไมเคิล เฮเซลไทน ์นักไวรสัวิทยาจากสหรฐัและ
ประธานองคก์ร ACCESS Health International ประกาศเตือนว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ขององักฤษนั้น อาจท าใหเ้กิดความเสี่ยงท่ี
เชือ้ไวรสัโควิด-19 จะกลายพนัธุ์จนเกิดสายพันธุใ์หม่ท่ีอนัตรายกว่าเดิมได ้เมื่อวนัท่ี 19 ก.ค.ท่ีผ่านมา องักฤษประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด -19 
ส่วนใหญ่ รวมถึงขอ้บงัคับใหใ้ส่หนา้กากอนามยัและการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ในขณะท่ีสก็อตแลนด์ , เวลส ์และไอรแ์ลนดเ์หนือยงัใชม้าตรการจ ากัด
บางส่วน  ความกังวลประการหน่ึงคือ การยกเลิกมาตรการจ ากัดทางสงัคมในขณะที่ยงัมีผูต้ิดเชือ้จ านวนมาก และมีประชากรเพียงบางส่วนท่ีได้รบัการฉีด
วคัซีนแลว้นัน้ อาจส่งผลต่อวิวฒันาการของเชือ้ไวรสัได ้ 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 66.93 จุด รับข่าวจีนร่วมมือสหรัฐเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาด
หุน้จีนปิดพุ่งขึน้เกือบ 2% ในวนันี ้หลงัจากสื่อต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า ทางการจีนจะใหค้วามรว่มมือกบัสหรฐัเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลู
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างโปร่งใส หลงัจากท่ีก่อนหนา้นีค้ณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องสหรฐั (SEC) กล่าวว่า บริษัทจีนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหุน้สหรฐัจะตอ้งเปิดเผยความเสี่ยงท่ีบ่งชีว่้ารฐับาลจีนจะเขา้แทรกแซงธุรกิจของบริษัท โดยมาตรการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกรณี
ท่ีบริษัทจีนจะตอ้งรายงานตามกฎระเบียบ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,464.29 จดุ เพิ่มขึน้ 66.93 จดุ หรือ +1.97% 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 274.77 จุด รับข่าวจีนร่วมมือสหรัฐเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกใน
วนันี ้หลงัจากสื่อต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า ทางการจีนจะใหค้วามรว่มมือกับสหรฐัเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทจดทะ เบียนอย่าง
โปร่งใส หลังจากท่ีก่อนหนา้นีค้ณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยข์องสหรฐั (SEC) กล่าวว่า บริษัทจีนท่ีจดทะเบียนในตลาดหุน้สหรฐั
จะตอ้งเปิดเผยความเสี่ยงที่บ่งชีว่้ารฐับาลจีนจะเขา้แทรกแซงธุรกิจของบริษัท โดยมาตรการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกรณีท่ีบริษัทจีนจะตอ้งรายงาน
ตามกฎระเบียบ ดชันีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 26,235.80 จดุ เพิ่มขึน้ 274.77 จดุ หรือ +1.06% 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับ HSBC ท าก าไรสูงกว่าคาดการณ ์ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดในแดนบวกวนันี ้หลงัธนาคารเอชเอสบีซีเปิดเผยก าไร
ก่อนหกัภาษีในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 พุ่งขึน้กว่า 2 เท่า แตะระดบั 1.08 หมื่นลา้นดอลลาร ์สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณไ์วท่ี้ 9 .45 พนัลา้นดอลลาร ์
นอกจากนี ้บรรยากาศการซือ้ขายในตลาดหุน้ยุโรปยงัเป็นไปตามทิศทางตลาดหุน้เอเชีย ซึ่งปรบัตวัขึน้จากแรงชอ้นซือ้ ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาด
วนันีท่ี้ระดับ 462.40 จุด เพิ่มขึน้ 0.66 จุด หรือ +0.14% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,631.70 จุด เพิ่มขึน้ 87.31 จุด หรือ +0.56% 
และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,657.95 จดุ เพิ่มขึน้ 45.19 จดุ หรือ +0.68% 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   65.9** 65.6 

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

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   60.4** 60.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   63.1 63.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.  
 

60.8 60.6 

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

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

1.4% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย  
 

57.8 57.8 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย  
 

59.8 59.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.  
 

60.5 60.1 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  
 

- -4.1M 

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

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   382K 400K 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   0.8% 0.8% 

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

 
 

 

 


