
  

                     ระยะสั้นหากมีแรงดีดกลับ ราคาพยายามจะขึน้ไป
ทดสอบแนวต้านระดับ 1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่
สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ อาจจะเกิดแรงขายสลับออกมาอีก
คร้ัง ทัง้นี ้ประเมินแนวรับในโซน 1,820-1,812 ดอลลารต์่อออนซ ์  
 

16 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ าเทศมณฑลลอสแองเจลิส ประเทศสหรฐัอเมริกา ประกาศเตรียมบังคบัใหป้ระชาชนทุกคนสวมหนา้กากอนามยัในสถานท่ี
สาธารณะเมื่ออยู่ภายในอาคารอีกครัง้ แม้จะได้รบัการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม โดยค าสั่งจะเริ่มมีผลบังคับใชใ้นเวลา 23:59 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร ์
เนื่องจากยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง กระทรวงสาธารณสุขประจ าเทศมณฑลลอสแองเจลิสระบุ ว่า "เราพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่เพิ่มขึน้ 7 เท่า 
นับตั้งแต่กลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้เมื่อวนัท่ี 15 มิ.ย." พรอ้มเสริมว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากระดับปานกลางสู่
ระดบัสงู สะทอ้นเศรษฐกิจสหรฐัอาจเผชิญอปุสรรคในการฟ้ืนตวัหลงัจากนี ้เป็นปัจจัยกระตุน้แรงซือ้ทองค าเมื่อราคาอ่อนตวัลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผย
ยอดคา้ปลีก, ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ และคาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   แนะน าเขา้ซือ้หากราคาทองค าไม่หลดุแนวรบั 1,820-1,812 
ดอลลารต์่อออนซ ์โดยหากราคาทองค าทรงตวัเหนือแนวรบัไดร้าคาทองค าจะพยายามปรบัตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นโซน 1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
16/07/2564 15:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,828.40 1,823.25 -5.15 -0.28 

Spot Silver ($) 26.32 26.21 -0.11 -0.42 

เงนิบาท (฿/$) 32.68 32.73 0.05 0.15 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,250 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.28 73.86 0.58 0.79 

ดชันดีอลลาร ์ 92.56 92.62 0.06 0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1812 1.1819 0.00 0.06 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,812   1,800   1,784 

        1,839   1,851   1,866 

 

 



 

 

• (+) ลอสแองเจลิสเตรียมสั่งปชช.สวมหน้ากากอนามัยอีกคร้ังเสาร์นี้ หลังผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ าเทศมณฑลลอสแองเจ
ลิสประกาศเตรียมบังคับใหป้ระชาชนทุกคนสวมหนา้กากอนามัยในสถานท่ีสาธารณะเมื่ออยู่ภายในอาคารอีกครัง้ แมจ้ะไดร้บัการฉีดวัคซีนแลว้ก็ตาม 
เนื่องจากยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รายงานระบุว่า ค าสั่งบงัคบัสวมหนา้กากอนามยัจะเริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นเวลา 23:59 น. ตามเวลา
ทอ้งถิ่นของวนัเสาร ์โดยความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัจากท่ีแคลิฟอรเ์นียกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้โดยสมบรูณเ์มื่อวนัท่ี 15 มิ.ย. พรอ้มการยกเลิก
มาตรการควบคุมโรคเกือบทัง้หมดไดเ้พียง 1 เดือน ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าว บุคคลที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบถว้นแลว้จะไม่จ าเป็นตอ้งสวมหน้ากากอนามยั
ในสถานท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ กระทรวงสาธารณสขุประจ าเทศมณฑลลอสแองเจลิสระบุว่า "เราพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่เพิ่มขึน้ 7 เท่า นับตัง้แต่กลบัมาเปิด
เศรษฐกิจอีกครัง้เมื่อวนัท่ี 15 มิ.ย." พรอ้มเสริมว่า การแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากระดบัปานกลางสู่ระดบัสงู เมื่อวนัท่ี 
15 มิ.ย. เทศมณฑลลอสแองเจลิสรายงานพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่ 210 ราย ซึ่งแตะระดับสูงท่ีสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมี.ค. รวมยอดสะสมท่ี 1,5 37 ราย 
ขณะที่อตัราการตรวจหาเชือ้ท่ีเป็นบวกเพิ่มขึน้จากระดบั 0.5% ในเดือนก่อนหนา้ แตะ 3.7% ในวนัพฤหสับดี  ขณะเดียวกนั เทศมณฑลลอสแองเจลิสราย
งานพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่มากกว่า 1,000 รายติดต่อกนัเป็นเวลา 7 วนั ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา   

• (+) ธปท. ชี้ไทยยังใช้นโยบายดอกเบีย้ต ่าอีกระยะ เหตุศก.ฟ้ืนตัวช้ากว่าตปท. นายดอน นาครทรรพ ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบ
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาออนไลน ์"THAILAND ECONOMIC MONITOR เสน้ทางสู่การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ" ท่ีจัด
โดยธนาคารโลก (World Bank) ว่า เศรษฐกิจประเทศไทยช่วงนีเ้หมือนถูกเคราะหซ์ า้กรรมซดั ก าลงัจะเริ่มฟ้ืนตวั แต่ก็ตอ้งมาเจอสถานการณ์ระบาดของ
โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และยงัมีข่าวรา้ยเรื่องการจดัหาวคัซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนกรณีท่ีหลายประเทศมีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายตามการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจนั้น นายดอน ระบุว่า ในส่วนของประเทศไทยคงตอ้งใชเ้วลาอีกระยะ เพราะเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวชา้กว่าต่างประเทศมาก ดังนั้นอัต รา
ดอกเบีย้นโยบายของไทยจึงจ าเป็นต้องอยู่ในระดับต ่าไปอีกนาน  โดยในช่วง 1 -2 ปีนี้ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็นรูปตัวเค (K) กล่าวคือ 
อตุสาหกรรมหน่ึงจะฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว แต่อีกกลุ่มหน่ึงจะฟ้ืนตวัไดช้า้ ดงันัน้หนา้ท่ีรฐับาลคือการพยุงใหอุ้ตสาหกรรมขาล่างฟ้ืนตวัไดด้ี ขึน้ นายดอน ประเมินว่า 
เศรษฐกิจไทยหลังปี 2566 จะฟ้ืนตัวไดปี้ละประมาณ 5% จากปีนีท่ี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 1.8% และปี 2565 ท่ี 3 .9% โดยการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจไทยจะยงัไม่เขา้สู่แนวโนม้เดิมจนกว่าจะถึงปี 2570 ดงันั้นยอมรบัว่าปัญหาโควิด -19 ส่งผลระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ส่วนภาวะเงิน
บาทท่ีอ่อนค่าในขณะนี ้ถือเป็นขอ้ดีหน่ึงของเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะการท่ีภาคการท่องเท่ียวได้ รบัผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 
ส่งผลใหดุ้ลบญัชีเดินสะพดัติดลบ หรือใกลร้ะดบั 0 จึงท าใหไ้ม่มีแรงกดดนัจากเงินบาทท่ีแข็งค่าไม่มี เพราะหากเงินบาทยงัแข็งค่าต่อเนื่ อง เศรษฐกิจไทย
คงไม่สามารถรบัไหว 

• (-)  ผู้เชี่ยวชาญชียั้งไม่มีหลักฐานสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิในสหรัฐ นายนอรแ์มน เบยเ์ลอร ์อดีตผูอ้  านวยการฝ่ายการวิจัยและ
ตรวจสอบวคัซีนของคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ขณะนีย้งัไม่มีหลกัฐานมากเพียงพอท่ีบ่งชีถ้ึงความจ าเป็นในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 โดสท่ี 3 โดยนายเบย์เลอรร์ะบุว่า จากการติดตามอย่างใกล้ชิดยังไม่พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ "การ
เตรียมพรอ้มท่ีจะผลิตวัคซีนกระตุน้ภูมินั้นเป็นเรื่องดี แต่เรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า วคัซีนในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพลดลง ห รือว่าระดับภูมิคุม้กัน
ลดลงจนตอ้งมีการฉีดวคัซีนเพื่อกระตุน้ภูมิคุม้กันอีกครัง้ อย่างนอ้ยก็ส  าหรบัในสหรฐั" นายเบยเ์ลอร ์ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและซีอี
โอของไบโอโลจิกส ์คอนซลัทิงกล่าว   "เรายงัไม่พบขอ้มลูท่ีบ่งชีเ้ช่นนัน้" นายเบยเ์ลอรก์ล่าวกับผู้สื่อข่าว เมื่อสปัดาหท่ี์ผ่านมา FDA และศูนยค์วบคุมและ
ป้องกนัโรค (CDC) ออกแถลงการณร์ว่มว่า ประชาชนในสหรฐัท่ีไดร้บัวคัซีนครบทัง้ 2 โดสแลว้ ยงัไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนกระตุน้ภมูิในขณะนี ้  

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับผลประกอบการสดใส-หุ้นท่องเที่ยวพุ่ง ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้หลงัไดแ้รงหนนุจากการพุ่งขึน้ของ
หุน้กลุ่มการท่องเท่ียว ประกอบกับการเปิดเผยผลประกอบการท่ีสดใสของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในยุโรป ซึ่งช่วยบดบังปัจจัยลบจากความวิตกกั งวล
เก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาในยโุรป ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 456.38 จุด เพิ่มขึน้ 0.18 จดุ หรือ +0.04%  
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15 ,682.75 จุด เพิ่มขึน้ 53.09 จุด หรือ +0.34% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 
6,524.95 จดุ เพิ่มขึน้ 31.59 จดุ หรือ +0.49%           
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารท่ี 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   99.5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.7% 

วนัพธุท่ี 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   -1.0%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   1.0%** 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.9M** -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021   7.9%** 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   21.9** 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   360K** 373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   43.0** 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.4%** 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   75.4%** 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศุกรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10%** -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   -0.4% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค.   0.4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   86.5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.2% 

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

* ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 

      


