
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีฟ้ื้นตวัขึน้ท าระดบัสงูสดุไวบ้ริเวณ 1,817 ดอลลารต์่อออนซ ์ฟ้ืนจาก Low วนัศกุรท์ี่ท  าไวบ้ริเวณ 1808.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะที่นกัลงทุน
เขา้สู่ภาวะ Risk Off (ปิดรบัความเสี่ยง) สะทอ้นจากตลาดหุน้เอเชียเชา้นีร้ว่งกว่า -1% ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัเม่ือคืนที่ผ่านมา สวนทางสินทรพัยป์ลอดภยัที่ถกูซือ้เป็นวง
กว้าง ทั้งพันธบัตร ดอลลาร ์และทองค า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19ทั่วโลกที่ส่อแววกลับมาระบาดเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี แพทย์ใหญ่ประจ า
คณะท างานดา้นการควบคุมโรคโควิด-19 ของท าเนียบขาวและผูอ้  านวยการสถาบนัโรคภูมิแพแ้ละโรคติดเชือ้แห่งชาติ (NIAID) ระบุว่า ไวรสัโควิดสายพันธุเ์ดลตาไดถู้ก
ตรวจพบในราว 100 ประเทศ และขณะนีไ้ดก้ลายเป็นสายพนัธุห์ลกัที่แพรร่ะบาดทั่วโลกแลว้ ขณะที่ นางโรเชล วาเลนสกี ผูอ้  านวยการศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) 
ของสหรฐัเปิดเผยในการแถลงข่าวในวนัศุกร ์(16 ก.ค.) ว่า จ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในสหรฐัเพ่ิมขึน้ 70% ในสปัดาหท์ี่ผ่านมา และจ านวนผูเ้สียชีวิตเพ่ิมขึน้ 26% ขณะที่
การแพร่ระบาดเกิดขึน้ในหลายพืน้ที่ซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต ่า ราคาทองค าจึงปรบัลงจ ากัด และมีแรงซือ้หนุนเอาไว ้ ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า  
หลงัจากราคาทิง้ตวัลง แต่ก็มีแรงชอ้นซือ้จนราคาฟ้ืนตวัขึน้ หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1,804-1,800 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ระยะสัน้อาจท าใหเ้กิดแรงซือ้ดนัราคาขึน้อีก
ครัง้ โดยประเมินแนวตา้นบริเวณที่ 1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นดังกล่าวไดอ้าจจะเห็นราคาแกว่งตัวออกดา้นขา้งเพื่อ
สะสมแรงซือ้อีกครัง้  แนะน ากลยทุธก์ารลงทนุ ลงทนุระยะสัน้โดยเปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,804-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคา
หลดุ 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ทัง้นี ้อาจทยอยแบ่งทองค าออกขายหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นที่ 1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์ผ่านไดส้ามารถถือต่อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      หากราคาทองค าสามารถรักษาระดับยืนเหนือ
บริเวณ 1,804-1,800 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง สามารถ

รอขายท าก าไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,834-1,839 

ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถ้าฝ่าไปได้ให้รอขายบริเวณแนวต้านถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

19 กรกฎาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
19/07/2564 11:22 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,810.80 1,815.12 4.32 0.24 

Spot Silver ($) 25.66 25.52 -0.14 -0.55 

เงนิบาท (฿/$) 32.79 32.86 0.07 0.20 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,150 28,200 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.11 72.76 -0.35 -0.48 

ดชันดีอลลาร ์ 92.70 92.72 0.03 0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.1805 1.1807 0.00 0.02 

ท่ีมา : Aspen 
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• (+)  ดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงกว่า 200 จุดเช้านี ้นลท.วิตกเงินเฟ้อสหรัฐ-จับตาผลประกอบการ  ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งลงกว่า 200 จุดในช่วงเชา้
นี ้เนื่องจากความกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรฐั ขณะเดียวนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในสปัดาห์ นี ้ซึ่ง
รวมถึงจอหน์สัน แอนด ์จอห์นสัน และเน็ตฟลิกซ ์ณ. เวลา 07.56 น.ตามเวลาไทยในวันนี ้ดัชนีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงลง 210 จุด หรือ -0.61% แตะท่ี 
34,354 จุด ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ผูบ้ริโภคในสหรฐัไดแ้สดงความกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค
รว่งลงสู่ระดบั 80.8 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนก.พ. จากระดบั 85.5 ในเดือนมิ.ย. และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 86.5 
ทัง้นี ้ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัเป็นการส ารวจความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค 500 รายต่อภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งไดแ้ก่ สถานะการเงินส่วนบุคคล, ภาวะ
เงินเฟ้อ, การว่างงาน, อตัราดอกเบีย้ และนโยบายรฐับาล  นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาหนี์ ้ซึ่ง
รวมถึง เน็ตฟลิกซ,์ จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั, เวอไรซอน คอมมิวนิเคชนัส,์ เอทีแอนดที์ และอินเทล 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ จับตาราคาน ้ามันหลังประชุมโอเปกพลัส  ตลาดหุน้เอเชียเปิดเชา้นีเ้คลื่อนไหวในแดนลบ ขณะที่นักลงทุนจับตาความ
เคลื่อนไหวของราคาน า้มันหลงักลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ไดจ้ัดการประชุมทาง ไกลในช่วงเย็นวานนี ้(18 
ก.ค.)  ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,530.49 จุด ลดลง 8.81 จดุ หรือ -0.25%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 27,663.40 
จดุ ลดลง 339.68 จดุ หรือ -1.21% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 27,786.54 จุด ลดลง 218.14 จดุ หรือ -0.78% ท่ีประชมุมีมติปรบัเพิ่มก าลงั
การผลิตน า้มนัรวม 2 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยใหท้ยอยปรบัเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 400,000 บารเ์รล/วนัตัง้แต่เดือนส.ค.ไปจนถึงเดือนธ.ค.2564 เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการน า้มนัท่ีปรบัตวัสงูขึน้  

• (+) ผลส ารวจเผยชาวญี่ปุ่ น 2 ใน 3 กังวลความปลอดภัยในการจัดโอลิมปิก ท่ามกลางโควิด  ผลส ารวจจากหนังสือพิมพอ์าซาฮีซึ่งมีขึน้ในเวลา
เพียง 4 วนัก่อนพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาโตเกียวโอลิมปิก ระบวุ่า ชาวญ่ีปุ่ น 2 ใน 3 ไม่เชื่อว่าญ่ีปุ่ นจะสามารถจัดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกไดอ้ย่างปลอดภยั 
ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ผลส ารวจระบุว่า 68% ของผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้กังขาถึงความสามารถของผูจ้ัดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก
ในการควบคุมการแพร่ระบาด ขณะท่ี 55% บอกว่า พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันท่ีก าลังจะเกิดขึน้ นอกจากนี ้3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด 1,444 รายจากการส ารวจทางโทรศพัทก์ล่าวว่า พวกเขาเห็นดว้ยกับการไม่อนุญาตใหผู้ช้มเขา้ร่วมชมการแข่งขัน ขณะท่ียอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 
เพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาดในกรุงโตเกียว ซึ่งส่งผลใหร้ฐับาลตดัสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวครัง้ท่ี 4 ประชาชนต่างแสดงความกังวล
มากขึน้ต่อการจดัการแข่งขนัท่ีน านกักีฬา เจา้หนา้ท่ี และนกัข่าวจากต่างประเทศหลายหมื่นคนเขา้มายงักรุงโตเกียว 

• (+/-)  "เยลเลน" ห่วงทศิทางข้อตกลงการค้าจีน-สหรัฐ หวังไบเดนสร้างความชัดเจน  นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลงัสหรฐั ไดอ้อกมาแสดงความวิตก
กังวลเก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างสหรฐัและจีน ซึ่งริเริ่มเมื่อปีท่ีผ่านมาโดยรฐับาลของอดีตปธน.โดนัลด ์ทรมัป์  "มุมมองส่วนตัวของดิฉันคือ 
มาตรการเก็บภาษีศุลกากรจีนไม่ไดท้ าในลกัษณะท่ีรอบคอบมากนัก" นางเยลเลนใหส้มัภาษณ์กับหนังสือพิมพนิ์วยอรก์ไทมส์ พรอ้มกับกล่าวว่า " ภาษี
ศลุกากรเป็นภาษีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งรบัผิดชอบ ส าหรบัดิฉนั ในบางกรณีนัน้ก็ดูเหมือนว่าเราก าลงัท ารา้ยผูบ้ริโภคชาวอเมริกนั และประเภทของขอ้ตกลงท่ีฝ่าย
บริหารชุดก่อนไดเ้จรจาไวน้ัน้ไม่ไดก้ล่าวถึงปัญหาพืน้ฐานท่ีเรามีกบัจีนในหลาย ๆ ดา้น" ขอ้ตกลงท่ีลงนามระหว่างฝ่ายบริหารของอดีตปธน.ทรมัป์และจีน
ในเดือนมกราคม 2563 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อยตุิสงครามการคา้ หลงัจากท่ีสงครามการคา้ไดน้ าไปสู่การเก็บภาษีศลุกากรสินคา้มลูค่าหลายพนัลา้นดอลลาร ์
ทัง้นี ้รฐับาลของปธน.โจ ไบเดนตอ้งตดัสินใจว่าจะรกัษาขอ้ตกลงไว ้หรือยกเลิก หรือหาขอ้ตกลงทดแทนใหม่  แมก้ารท าขอ้ตกลงดงักล่าวจะช่วยใหส้หรฐั
และจีนสงบศกึในสนามการคา้ได ้แต่ความสมัพันธข์องทัง้ 2 ประเทศยงัถดถอยอย่างต่อเนื่อง ดว้ยความตงึเครียดท่ีเพิ่มขึน้ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ฮ่องกง 
ไตห้วัน สิทธิมนุษยชน และตน้ก าเนิดของการระบาดใหญ่ของโควิด -19 อย่างไรก็ตาม รฐับาลจีนไดช้ื่นชมขอ้ตกลงทางการคา้เป็นส่วนใหญ่ แมว่้าจะ
วิพากษ์วิจารณก์ารกระท าและถอ้ยแถลงของสหรฐัในดา้นอื่นๆ ก็ตาม  "ในระยะเริ่มตน้ของขอ้ตกลงทางการคา้ถือว่ามีขอ้ดีทัง้กับจีน สหรฐั และทั่วโลก" 
นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชยจ์ีนกล่าวกบัผูส้ื่อข่าวเมื่อสปัดาหท่ี์ผ่านมา 
 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

 การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุท่ี 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้ดิบมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีท่ี 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : คริสติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศุกรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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