
  

                      ราคาทองค าพยายามทดสอบกรอบราคาด้านบน 
แม้ว่าจะเกิดแรงขายท าก าไรสลับเข้า แต่การอ่อนตัวลงยังคงจ ากัด  
หากราคาพยายามยืนเหนือโซนแนวรับ 1,808-1,803 ดอลลารต่์อออนซ์
ได้ ท าให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึน้เพ่ือทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,828-
1,833 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

29 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  ดชันีดอลลารร์่วงลงจากระดบัสงูสดุระหว่างวนับริเวณ 92.29 ลงมาท าระดบัต ่าสดุบริเวณ 91.98 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 2 สปัดาห ์ขณะท่ี อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ยงัคงเคลื่อนไหวต ่ากว่า 1.3%  โดยตลาดยงัมีปฏิกิริยาสืบเน่ืองหลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวใน
การประชมุเฟดประจ าเดือนก.ค.ว่า เฟดยงัคงอยู่ห่างไกลจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนี ้ส่วนประเด็นเก่ียวกับการลด 
QE นัน้ ประธานเฟดยงัไม่ไดใ้หร้ายละเอียดว่าจะลดการซือ้พนัธบตัรเมื่อใด ส่งผลหนุนใหร้าคาทองค าปรบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุระหว่างวนับริเวณ 1,821.93 
ดอลลารต์่อออนซ ์ ส  าหรบัวันนี ้คาดนักลงทุนมุ่งจับตาสหรฐัเปิดเผยการประมาณการครัง้ท่ี 1 GDP ประจ าไตรมาส 2 ของสหรฐัในวันนี ้ขณะท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 8.5% พุ่งขึน้จากระดับ 6.4% ในไตรมาส 1  นอกจากนี ้จับตาการเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห ์และยอดท า
สญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย เพื่อชีน้  าทิศทางราคาทองค าเพิ่มเติม แนะน าเขา้ซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,808-1,803 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
29/07/2564 16:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.50 1,820.45 14.95 0.83 

Spot Silver ($) 24.94 25.48 0.54 2.17 

เงนิบาท (฿/$) 32.80 32.87 0.07 0.20 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,250 200 0.71 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.72 75.00 0.28 0.37 

ดชันดีอลลาร ์ 92.27 92.04 -0.23 -0.25 

เงนิยูโร (€/$) 1.1843 1.1871 0.00 0.24 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,803   1,790  1,778 

        1,833   1,845  1,856 

 

 



 

 

• (+) พบผู้ติดเชือ้โควิดในโตเกียวโอลิมปิกอีก 24 ราย สูงสุดรายวันนับตั้งแต่ต้นเดือน  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัโตเกียวโอลิมปิกเปิดเผย

ในวนันีว้่า พบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มอีก 24 รายท่ีมีความเชื่อมโยงกับการแข่งขนัโตเกียวโอลิมปิก ซึ่งนบัเป็นจ านวนผูต้ิดเชือ้ใหม่รายวันมากท่ีสุด

นบัตัง้แต่เริ่มเก็บขอ้มูลผูต้ิดเชือ้ตัง้แต่ตน้เดือนก.ค.นี ้ผูต้ิดเชือ้ใหม่ 24 รายนี ้ท าใหจ้ านวนผูต้ิดเชือ้ในโตเกียวโอลิมปิกรว มอยู่ท่ี 193 ราย รวมถึง

นกักีฬา 3 รายจากต่างประเทศ โดยคณะกรรมการระบวุ่า นกักีฬาทัง้ 3 รายยงัคงอยู่ในหมู่บา้นนักกีฬา มาซาโนร ิทาคายะ โฆษกของคณะกรรมการ

จดัการแข่งขนัฯ กล่าวว่า มีผูต้ิดเชือ้จากต่างประเทศ 2 รายท่ีเก่ียวขอ้งกับการแข่งขนัโตเกียวโอลิมปิกยงัคงเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลอยู่ และไม่มี

ใครท่ีมีอาการรุนแรง จ านวนผูต้ิดเชือ้ใหม่ทัง้ในญ่ีปุ่ นและโตเกียวซึ่งเป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัโตเกียวโอลิมปิก ขณะท่ีอยู่ภายใตก้ารประกาศภาวะ

ฉกุเฉินนัน้ ท าสถิติสงูสดุใหม่ท่ี 9,583 และ 3,177 รายตามล าดบั 

• (+)  ซิดนียพ์บติดโควิดท านิวไฮวันนี ้ส่ังเพิม่อ านาจต ารวจปิดธุรกจิฝ่าฝืนล็อกดาวน ์นครซิดนียข์องออสเตรเลียพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดล

ตาเพิ่มอีก 239 รายในวันนี ้และเป็นตัวเลขผูต้ิดเชือ้รายวนัสูงท่ีสุดนับตัง้แต่โรคโควิด -19 เริ่มระบาด ส่งผลใหท้างการสั่งเพิ่มอ านาจใหเ้จา้หนา้ท่ี

ต ารวจสามารถสั่งปิดธุรกิจท่ีฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวนไ์ด ้ ทัง้นี ้ประชาชนมากกว่า 2 ลา้นคนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี 8 จุดของเมือ งซิดนียท่ี์มีโควิด-19 

ระบาดในอัตราสูงจะตอ้งสวมหนา้กากอนามัยเมื่ออยู่นอกอาคาร และออกนอกท่ีพกัอาศยัไดไ้ม่เกินรศัมี 5 กม. (3 ไมล)์  ปัจจุบัน เมืองซิดนี ยอ์ยู่

ภายใตม้าตรการล็อกดาวนเ์ป็นสปัดาหท่ี์ 5 จากทั้งหมด 9 สปัดาห ์ซึ่งมีก าหนดไปจนถึงวนัท่ี 28 ส.ค. ขณะท่ีการระบาดของไวรสัสายพันธุเ์ดลตา

ยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เมืองซิดนียซ์ึ่งมีประชากรอาศยัอยู่ราว 1 ใน 5 ของออสเตรเลียพยายามควบคุมสถานการณก์ารระบาดครัง้ รุนแรง

ท่ีสดุของปีนี ้โดยเมื่อวานนี ้เมืองซิดนียไ์ดข้ยายเวลาล็อกดาวนไ์ปจนถึงวนัท่ี 28 ส.ค.จากเดิมท่ีมีก าหนดสิน้สดุในวนัท่ี 31 ก.ค.นี ้หลงัจากมาตรการ

สั่งใหป้ระชาชนอยู่กบับา้นนัน้ไม่สามารถยบัยัง้การแพรร่ะบาดได ้

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก นักลงทุนคลายวิตกหลังจีนแถลง-เฟดคงนโยบายการเงิน ตลาดหุน้เอเชียปิดเชา้ปรบัตวัขึน้ โดยตลาดหุน้จีน

และตลาดหุน้ฮ่องกงดีดตวัขึน้ในช่วงเชา้วันนี ้โดยเฉพาะหุน้กลุ่มเทคโนโลยี หลงัจากรฐับาลจีนไดอ้อกมายับยั้งกระแสความตื่นตระหนกในตลาด 

นอกจากนี ้นกัลงทุนยงัซึมซบัรายงานข่าวท่ีว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบีย้ตามท่ีตลาดคาดการณไ์ว ้ขณะท่ีนายเจอโรม พาว

เวล ประธานเฟดกล่าวว่า เฟดยงัคงอยู่ห่างไกลจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนี ้ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้

ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 27,687.28 จุด เพิ่มขึน้ 105.62 จุด หรือ +0.38% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 26,172.31 จุด เพิ่มขึน้ 698.43 

จดุ หรือ +2.74% 

• (-) ไฟเซอรเ์ผยฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิ ต้าน "เดลตา" ได้ดีกว่าเดิม 5-11 เท่า ไฟเซอร ์บริษัทชีวเภสชัภณัฑข์องสหรฐัเปิดเผยว่า วัคซีน

ป้องกันโควิด-19 โดสท่ี 3 ของบริษัทสามารถกระตุน้ภมูิคุม้กันใหแ้ข็งแกรง่ยิ่งขึน้ต่อการป้องกนัไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา ไฟเซอรร์ะบุว่า ระดบั

แอนติบอดีต่อไวรสัสายพันธุ์เดลตาในกลุ่มผูท่ี้มีอายุ 18-55 ปี ท่ีไดร้บัวัคซีนของไฟเซอร/์บิออนเทคเข็มท่ี 3 นั้น มากกว่าวคัซีนเข็มท่ี 2 ถึง 5 เท่า 

ขณะเดียวกนั ในกลุ่มผูท่ี้มีอาย ุ65-85 ปี ระดบัแอนติบอดีต่อไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาหลงัจากท่ีไดร้บัวคัซีนโดสท่ี 3 นัน้มากกว่าโดสท่ี 2 ถึง 11 เท่า ทัง้นี ้

ส  านกัข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานโดยอา้งค ากล่าวของดร.มิคาเอล ดอลสเตน ผูน้  าดา้นการวิจยั การพฒันา และการแพทยท์ั่วโลกของไฟเซอร ์ซึ่งระบุว่า ไฟ

เซอรจ์ะยื่นขออนมุตัิการฉีดวคัซีนเข็ม 3 เป็นกรณีฉกุเฉินในเดือนหนา้ 

 

 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   8.5% 6.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   382K 419K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมิ.ย.   0.1% 8.0% 

วนัศุกรท่ี์ 30 ก.ค. 15.00น. เยอรมนี ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   2.1% -1.8% 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   -0.5% -2.0% 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   62.9 66.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   80.8 80.8 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2021 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


