
  

                   ราคากลับมาเคล่ือนไหวในกรอบ หากราคา
สามารถยืนแนวรับบริเวณ 1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
แข็งแกร่ง ยังคงมีโอกาสราคาทองค าขึ้นไปทดสอบแนว
ต้านในโซน  1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

3 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  สมาคมทองค าจีน (CGA) รายงานในวนันีว้่า ปริมาณการใชท้องค าของจีนในช่วงครึง่แรกของปี 2564 เพิ่มขึน้ 69.21% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 
547.05 ตนั โดยความตอ้งการทองค าของจีนไม่เพียงแตพุ่่งขึน้อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยงัสงูกว่าระดบัก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 อีกดว้ย  ขอ้มลูของ CGA ยงัระบุว่า ปริมาณการใชเ้ครื่องประดับที่ท  าจากทองค าในตลาดจีนช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย.ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 67.68% 
เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 348.56 ตัน  ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาทองค าผนัผวนอย่างมาก แต่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยงัคงเป็นแรงกระตุน้ให้
ความตอ้งการลงทุนในทองค าเป็นไปอย่างคึกคัก  สะทอ้นความตอ้งการทองค ากายภาพจากผูบ้ริโภคทองค าอย่างจีน ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคา
ทองค า ส าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานของสหรฐั  เบือ้งตน้แนะน าลงทุนระยะสัน้ ซือ้ขายท าก าไรจากการแกว่งตวั หากราคา
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะน าเขา้ซือ้ เพื่อท าก าไรระยะสั้น แลว้ทยอยขายท าก าไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 
1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
3/08/2564 16:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,811.70 1,809.10 -2.60 -0.14 

Spot Silver ($) 25.39 25.38 -0.01 -0.04 

เงนิบาท (฿/$) 32.94 33.02 0.08 0.24 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.24 73.44 0.20 0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 92.07 91.96 -0.11 -0.11 

เงนิยูโร (€/$) 1.1871 1.1882 0.00 0.09 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,803   1,790  1,776 

        1,833   1,845  1,856 

 

 



 

 

• (+) ดีมานดท์องค าในจีนพุ่งแข็งแกร่งช่วงคร่ึงปีแรก หลังเศรษฐกิจฟ้ืนตัวหนุนการลงทุน สมาคมทองค าจีน (CGA) รายงานในวนันีว่้า ปริมาณ
การใชท้องค าของจีนในช่วงครึง่แรกของปี 2564 เพิ่มขึน้ 69.21% เมื่อเทียบรายปี แตะท่ี 547.05 ตนั โดยความตอ้งการทองค าของจีนไม่เพียงแต่พุ่งขึน้
อย่างมีนัยส าคญัเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยงัสงูกว่าระดบัก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกดว้ย  ขอ้มลูของ CGA ยงัระบุว่า ปริมาณการใช้
เครื่องประดบัท่ีท าจากทองค าในตลาดจีนช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย.ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 67.68% เมื่อเทียบรายปี แตะท่ีระดบั 348.56 ตนั  ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ราคาทองค าผนัผวนอย่างมาก แต่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยงัคงเป็นแรงกระตุน้ใหค้วามตอ้งการลงทนุในทองค าเป็นไปอย่างคกึคกั    ขอ้มลูของ CGA 
ระบุว่า ปริมาณการใชเ้หรียญทองค าและทองค าแท่งของจีนในช่วงครึ่งปีแรกพุ่งขึน้ 92.28% เมื่อเทียบรายปี แตะท่ี 151 .1 ตนั ขณะท่ีปริมาณการใช้
ทองค าส าหรบัอุตสาหกรรมและการใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ปรบัตวัขึน้ 23.28% แตะท่ี 47.39 ตัน อย่างไรก็ดี กองทุน ETF ในจีนไดเ้ทขายทองค าใน
ปริมาณ 3.7 ตนัในไตรมาส 2/2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะนักลงทุนบางส่วนเลือกท่ีจะขายทองค าเพื่อถือเงินสด แต่ ถึงกระนั้นก็ตาม ในช่วงครึ่งแรก
ของปีนี ้กองทุน EFT ในจีนได้ถือครองทองค าเพิ่มขึน้ 7.76 ตัน ส่งผลให้ยอดรวมการถือครองทองค าของ ETF ในตลาดจีนเพิ่มขึน้เป็น 68.67 ตัน  
นอกจากนี ้ขอ้มูลของ CGA ยงัระบุดว้ยว่า จีนผลิตทองค าไดใ้นปริมาณ 152.75 ตนัในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ลดลง 17.32 ตนั หรือประมาณ 
10.18% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

• (+)  สหรัฐเตือนพลเมืองเลี่ยงเดินทางไปกรีซ-อิหร่าน-ไอร์แลนด ์หลังยอดโควิดพุ่ง ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐัไดอ้อก
แถลงการณเ์ตือนชาวสหรฐัใหห้ลีกเลี่ยงการเดินทางไปยงัประเทศกรีซ, ไอรแ์ลนด ์อิหรา่น, หมู่เกาะเวอรจ์ินในสหรฐั และอีกหลายประเทศ เน่ืองจาก
จ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศเหล่านีเ้พิ่มสงูขึน้ ทัง้นี ้CDC ไดย้กระดบัการเตือนภยัเดินทางเป็น "หลีกเลี่ยงการเดินทาง" (Avoid Travel) ไปยงั
ประเทศดังกล่าวขา้งตน้ รวมไปถึงลิเบีย, คาซัคสถาน, แอนดอรร์า, เซนตบ์ารเ์ตเลมี, เลโซโธ, มารต์ินิค, มอลตา, ไอลอ์อฟแมน และกือราเซา การ
ประกาศเตือนของ CDC สอดคลอ้งกับท่ีกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัไดป้รบัเพิ่มการเตือนภัยเดินทางสู่ระดับ 4 หรือ "ห้ามเดินทาง"  (Do Not 
Travel) เพื่อเตือนไม่ให้ชาวสหรฐัเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ท่ีรวมถึงกือราเซา , กรีซ, ไอรแ์ลนด ,์ คาซัคสถาน และหมู่เกาะมารแ์ชล  
หลงัจากท่ีไดถ้อดรายชื่อประเทศท่ีอยู่ในรายการเตือนภยัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนมิ.ย. ทางการสหรฐัก็ไดก้ลบัมาเพิ่มรายชื่อประเทศต่างๆ อีกหลายแห่ง 
เนื่องจากจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 พุ่งขึน้ โดยปัจจบุนั สหรฐัขึน้บญัชี 90 ประเทศท่ีมีการเตือนภยัเดินทางที่ระดบัสงูสดุ 

• (+)  DailyFX เผยต่างชาติทุบขายหุ้นเอเชียในเดือนก.ค. เหตุวิตกไวรัสเดลตา-จีนคุมธุรกิจเทคโนฯ ขอ้มูลจาก DailyFX ระบุว่า นักลงทุน
ต่างชาติไดเ้ทขายหุ้นในตลาดหุน้เอเชียจ านวนมากในเดือนก.ค. เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา 
นอกจากนี ้การท่ีรฐับาลจีนใชม้าตรการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดหุน้เอเชีย  รา ยงาน
ระบุว่า นักลงทุนต่างชาติเทขายหุน้ในตลาดหุ้นอินเดีย ไทย และฟิลิปปินส ์คิดเป็นมลูค่า 1.51 พันลา้นดอลลาร์, 544 ลา้นดอลลาร ์และ 183 ลา้น
ดอลลาร ์ตามล าดับ  ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นในตลาดหุน้เกาหลีใต ้ไตห้วัน ฟิลิปปินส ์เวียดนาม และอินโดนีเซีย คิดเป็นว งเงิน
รวมกันทัง้สิน้ 1.06 หมื่นลา้นดอลลารใ์นเดือนก.ค. สงูกว่าในเดือนมิ.ย.ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 725 ลา้นดอลลาร ์นอกจากนี ้ตลาดหุน้เอเชียยงัไดร้บัผลกระทบ
จากการท่ีรฐับาลจีนไดอ้อกกฏใหส้ถาบนักวดวิชาเป็นองคก์รไม่แสวงผลก าไร โดยข่าวดงักล่าวส่งผลใหหุ้น้กลุ่มการศึกษารว่งลงอย่างหนัก หลังจากท่ี
ก่อนหนา้นี ้จีนไดอ้อกมาตรการควบคมุธุรกิจเทคโนโลยี 

• (-) เกาหลีเหนือชีป้ระชาคมโลกต้องยุติคว ่าบาตรถึงจะยอมเจรจาปลดนิวเคลียรก์ับสหรัฐ สมาชิกสภานิติบญัญัติเกาหลีใตร้ายงานว่า เกาหลี
เหนือตอ้งการใหป้ระชาคมโลกยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรการส่งออกโลหะ รวมถึงการน าเขา้เชือ้เพลิงและสิ่งจ าเป็นอื่ น ๆ เพื่อเริ่มตน้การเจรจาปลด
อาวธุนิวเคลียรก์บัสหรฐั นอกจากนี ้เกาหลีเหนือยงัเรียกรอ้งใหผ้่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรส าหรบัการน าเขา้สินคา้ฟุ่ มเฟือย เพื่อน าเขา้สรุาและชุด
สทูอีกดว้ย ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้เป็นเวลา 1 สปัดาหห์ลงัจากท่ีทัง้สองเกาหลีไดฟ้ื้นฟูสายด่วนระหว่างประเทศท่ีมีการระงบัใชง้านเมื่อปีท่ีผ่าน
มา  

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว หุ้นเทคโนฯร่วง-วิตกโควิดกดดันตลาด หุน้ยุโรปเปิดตลาดทัง้ในแดนบวกและแดนลบวนันี ้เนื่องจากตลาดไดร้บั
แรงกดดนัจากการท่ีหุน้กลุ่มเทคโนโลยีปรบัตวัลงและความวิตกกังวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาทั่วโลก แมว่้าบริษัทจด
ทะเบียนในยโุรปหลายแห่งจะเปิดเผยผลประกอบการท่ีสดใสก็ตาม  

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard 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   63.4** 63.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.  
 

59.5** 60.6 

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

 
 

 

 


