
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,803 1,790 1,776 

 1,833 1,845 1,856 

   

 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที่ผา่นมาปิดปรับตวัลดลง 13.06  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  โดยปัจจยัที่กดดนัราคาทองคํามาจากแรงขายทํากําไร  หลงัจากราคาทองคําปรับตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในรอบ 2 

สปัดาห์จนอยู่ในภาวะซือ้มากเกินไป  ประกอบกบัดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้ในวนัศกุร์  หลงัการเปิดเผยตวัเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมาดีเกินคาด  อาทิ  การใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐท่ี

เพ่ิมขึน้เกินคาด และแม้ดัชนี Core PCE  ซึ่งเป็นมาตรวดัอัตราเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสําคัญจะดีดตัวขึน้ 3.5% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งตํ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์

คาดการณ์ไว้ที่ระดบั 3.6%  แต่ถือเป็นการพุ่งขึน้มากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค.1991 สว่นดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงน้อยว่าคาดสูร่ะดบั 81.2 ในเดือนก.ค. ขณะท่ีดชันีผู้จดัการฝ่าย

จดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกปรับตวัเพ่ิมขึน้เกินคาดเช่นกนั  นอกจากนี ้ ดชันีดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนุนเพ่ิมจากถ้อยแถลงในเชิง Hawkish หรือ ในเชิงสนบัสนนุการคมุเข้มนโยบายการเงินของนาย

เจมส์ บลูลาร์ด ประธานเฟดเซนต์หลยุส์ ท่ีระบวุ่า เฟดควรเร่งปรับลดวงเงินในการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อให้มาตรการ QE ยตุิลงในช่วงต้นปี 2022 และปทูาง

ให้เฟดสามารถปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีดงักล่าวหากจําเป็นปัจจยัท่ีกล่าวมาหนนุให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้ 0.23% ในวนัศกุร์  จนกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์จาก

ระดบัสงูสดุบริเวณ 1,831.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์  และแตะระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,809.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซือ้ขายของวนัศกุร์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  

สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐจากมาร์กิตและ ISM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1831.19 1809.50 1827.70 1814.15 -13.06 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,807.13 25.18 92.49 

MA 50 Days 1,826.40 26.44 91.60 

MA 200 Days 1,819.32 25.89 91.33 

RSI 9 Days 51.79 47.71 41.39 

RSI 14 Days 50.58 45.05 47.42 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,031.46 0.00 

ishare 17,209.46 +31.70 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.7793 0.8777 0.9683 
10 วนั 0.5899 0.0906 0.6382 
20 วนั 0.1509 -0.1356 0.2231 
50 วนั 0.8526 -0.7260 0.8666 
100 วนั 0.8606 0.3691 0.7314 
200 วนั 0.4883 -0.2949 0.7406 

 

 

02 สิงหาคม 2564 

คําแนะนาํ                 เข้าซือ้เพื่อเก็งกําไรระยะสัน้หากราคา

ทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,803 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะทํากําไรหากไม่ผ่าน

บริเวณแนวต้าน 1,828-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําไม่สามารถ break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึน้ไปได้(ระดบั

สูงสุดของเดือน ก.ค.) จึงมีแรงขายทํากําไรระยะสัน้ให้กลับลงมาตัง้ฐานราคาด้านล่างอีกครัง้ 

เบือ้งต้นประเมินว่าราคายงัคงเคลื่อนไหวระหว่าง 1,803-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนราคา

ระดบั 1,803 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครัง้ 

 



 

 

• (+) CDC เตือนไวรัสเดลตาติดต่อง่ายเหมือนอีสุกอีใส  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ออกเอกสารเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ 

โดยได้เตือนว่า ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์เดลตาสามารถติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคอีสกุอีใส และมีช่วงเวลาในการแพร่ระบาดยาวนานกว่าไวรัสโควิด-19 สาย

พนัธุ์ดัง้เดิม    นอกจากนี ้CDC เตือนวา่ ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์เดลตาจะทําให้ผู้สงูอายเุจ็บป่วยรุนแรงขึน้ แม้ได้รับการฉีดวคัซีนครบโดส   

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 149.06 จุด หุ้นแอมะซอนร่วงฉุดตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(30 ก.ค.) โดยถกูกดดนัจากการร่วงลง

ของหุ้นแอมะซอน.คอม หลงับริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายจะชะลอการขยายตวั นอกจากนี ้ความวิตกเก่ียวกบัการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-

19 สายพนัธุ์เดลตา และอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึน้ในสหรัฐ เป็นปัจจยัถ่วงตลาดลงด้วย  ดชันีดาวโจนส์ปิดท่ี 34,935.47 จดุ ลดลง 149.06 จดุ หรือ -0.42%, 

ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,395.26 จดุ ลดลง 23.89 จดุ หรือ -0.54% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,672.68 จดุ ลดลง 105.59 จดุ หรือ -0.71% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี PCE พืน้ฐานตํ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบคุคล (PCE) 

พืน้ฐาน ซึง่ไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสําคญั ดีดตวัขึน้ 3.5% ในเดือนมิ.ย. 

เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นการพุ่งขึน้มากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค.2534  อย่างไรก็ดี ดชันี PCE พืน้ฐานดงักล่าวต่ํากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 3.6% 

หลงัจากเพ่ิมขึน้ 3.4% ในเดือนพ.ค.  เม่ือเทียบรายเดือน ดชันี PCE พืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 0.4% ในเดือนมิ.ย. ต่ํากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.6% 

• (+) สหรัฐพบผู้ติดเชือ้โควิดรายใหม่ทะลุ 100,000 ราย เหตุเดลตาระบาดหนัก  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ระบวุ่า สหรัฐพบผู้

ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่เพ่ิมกว่า 100,000 ราย เม่ือวนัศุกร์ที่ 30 ก.ค. แตะ 101,171 รายทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตัง้แต่ต้นเดือนก.พ.ปีนี ้ 

สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ตวัเลขใหม่ดนัยอดผู้ ติดเชือ้รายวนัเฉลี่ย 7 วนัเพ่ิมเป็น 72,493 ราย สงูท่ีสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนก.พ. โดยเพ่ิมขึน้ 64.1% เม่ือ

เทียบกบัสถิติ 7 วนัก่อนหน้า  ยอดผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ผู้ เข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล และผู้ เสียชีวิตกลบัมาเพ่ิมสงูอีกครัง้ในเกือบทกุรัฐของสหรัฐ เน่ืองจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์เดลตา ซึง่แพร่ระบาดง่ายกวา่สายพนัธุ์ดัง้เดิม  รายงานจาก CDC เผยวา่ ยอดผู้ เข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลใน

รอบ 7 วนั เฉลี่ยอยู่ที่ 5,475 ราย เพ่ิมขึน้ 46.3% จากสปัดาห์ก่อน โดยตวัเลขดงักล่าวเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่วนัท่ี 25 มิ.ย. ขณะยอดผู้ ป่วยเสียชีวิตใหม่

เฉลี่ยตอ่วนัเพ่ิมขึน้ 33.3% เม่ือเทียบกบัสปัดาห์ก่อนหน้า  

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(30 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ขณะท่ีเงินยโูรและปอนด์อ่อนคา่ลง  ดชันีดอลลาร์ซึง่เป็น

ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.33% แตะที่ 92.1701 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบ

กบัเงินเยนท่ีระดบั 109.75 เยน จากระดบั 109.46 เยน, แข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิสท่ีระดบั 0.9061 ดอลลาร์ จากระดบั 0.9055 ดอลลาร์ และดอลลาร์

สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาท่ีระดบั 1.2478 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2439 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐท่ีระดบั 1.1857 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1890 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3891 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3967 ดอลลาร์ และดอลลาร์

ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงแตะท่ีระดบั 0.7335 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7400 ดอลลาร์ 

• (-) ประธานเฟดเซนต์หลุยส์หนุนลด QE ปีนี ้ปูทางขึน้ดอกเบีย้ปีหน้า  นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ 

กล่าววา่ เฟดควรเร่ิมปรับลดวงเงินในการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงฤดใูบไม้ร่วงปีนี ้ นอกจากนี ้นายบลูลาร์ดกลา่วว่า 

เฟดควรปรับลดวงเงิน QE อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้โครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE ยติุลงในช่วงต้นปี 2565 และปทูางให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ใน

ปีดงักลา่ว 

• (-) ผลสาํรวจม.มิชิแกนชีค้วามเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐตํ่าสุดรอบ 5 เดือน  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุา่ ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค

สหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 81.2 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต่ําสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ. จากระดบั 85.5 ในเดือนมิ.ย. แต่สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 

80.8 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลสูงกว่าคาดในเดอืนม.ิย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ การใช้จ่ายสว่นบคุคลของผู้บริโภคสหรัฐเพ่ิมขึน้ 1.0% 

ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าเพ่ิมขึน้ 0.7% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนพ.ค.  นอกจากนี ้รายได้ส่วนบุคคลเพ่ิมขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย. 

ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดวา่ลดลง 0.2% 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 2 ส.ค. 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติโดย Caixin   
51.1 51.3 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   
65.6 65.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   
62.6 62.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติขัน้สดุท้าย   
60.4 60.4 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติขัน้สดุท้าย   
63.1 63.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.  
 

60.8 60.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   
0.4% -0.3% 

วนัองัคารที่ 3 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.  
 

1.4% 1.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.  
 

1.0% 1.7% 

วนัพธุท่ี 4 ส.ค. 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin  
 

50.6 50.3 

 14.30น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   
0.50% 0.50% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุท้าย   
62.2 62.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุท้าย  
 

60.4 60.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุท้าย  
 

57.8 57.8 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ค. จาก ADP   
645K 692K 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุท้าย  
 

59.8 59.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.  
 

60.5 60.1 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์  
 

- -4.1M 

วนัพฤหสับดีที่ 5 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   
2.1% -3.7% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
382K 400K 

วนัศกุร์ที่ 6 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   
895K 850K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการวา่งงานเดือนก.ค.   
5.7% 5.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลีย่ตอ่ชัว่โมง   
0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่   
0.8% 0.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


