
  

                      มีแรงช้อนซือ้เข้ามาระหว่างวัน แต่ยังไม่มากพอทีจ่ะ
หนุนให้ราคาขึน้ไปยนืเหนือแนวต้าน 1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
จึงเกิดการปรับฐานจนราคาเข้าใกล้แนวรับระดับ 1,800 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยืนไดค้าดเกิดแรงซือ้กลับ แต่หากยืนไม่ได้มีแนวโน้มปรับ
ฐานต่อไป 
 

19 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัลง โดยหุ้นกลุ่มการท่องเท่ียวดิ่งลงฉุดตลาด เนื่องจากเกิดกระแสความวิตกกังวลท่ีว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 สาย
พนัธุเ์ดลตา อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงคใ์นภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการฟ้ืนตวัของสภาพเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้หุน้บริษัทน า้มนัรายใหญ่  เช่น หุน้เชลลแ์ละ
หุน้บีพี ยงัดิ่งกว่า 1.5% ตามทิศทางราคาน า้มนั หลงัที่ประชุมโอเปกพลสัมีมติปรบัเพิ่มก าลังการผลิตน า้มนัรวม 2 ลา้นบารเ์รล/วนั  สอดคลอ้งกับทิศทางตลาด
หุน้เอเชียท่ีปิดปรบัตัวลงเช่นกันในวนันี ้ภาวะดงักล่าวกระตุน้แรงซือ้เข้าสู่สินทรพัยป์ลอดภยั ทัง้พนัธบตัร และทองค า แต่นักลงทุนเขา้ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุล
เงินปลอดภัยเช่นกัน หนุนให้ Dollar Index ดีดตัวขึน้ทดสอบระดับ 93 ส่งผลกดดันราคาทองค า  เบือ้งตน้หลังจาก ราคาไม่สามารถขึน้ผ่านแนวตา้นระดับ 
1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จึงเกิดแรงขายท าก าไรทางเทคนิค แนะน าจับตาบริเวณแนวรบั 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดแ้ข็งแกร่งมีโอกาสดีดตัว
ขึน้ แต่หากยืนไม่ไดแ้นะน าระวงัแรงขายท่ีเพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
19/07/2564 16:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,810.80 1,804.56 -6.24 -0.34 

Spot Silver ($) 25.66 25.36 -0.30 -1.17 

เงนิบาท (฿/$) 32.79 32.85 0.06 0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,150 28,100 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.11 71.68 -1.43 -1.96 

ดชันดีอลลาร ์ 92.70 92.97 0.27 0.29 

เงนิยูโร (€/$) 1.1805 1.1771 0.00 -0.29 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,812   1,800   1,784 

        1,839   1,851   1,866 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ หลังหุ้นท่องเที่ยว-หุ้นพลังงานร่วง ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัลง โดยหุน้กลุ่มการท่องเที่ยวดิ่งลงฉดุตลาด เนื่องจาก
เกิดกระแสความวิตกกังวลท่ีว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตา อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงคใ์นภาคธุรกิจท่องเท่ียว รวมถึงการฟ้ืนตัวของ
สภาพเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้หุน้บริษัทน า้มนัรายใหญ่ เช่น หุน้เชลลแ์ละหุน้บีพี ยงัดิ่งกว่า 1.5% ตามทิศทางราคาน า้มนั หลงัท่ีประชุมโอเปกพลสัมีมติ
ปรบัเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัรวม 2 ลา้นบารเ์รล/วนั ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 453.24 จุด ลดลง 1.50 จุด หรือ -0.33% ดชันี DAX 
ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,420.14 จุด ลดลง 120.17 จุด หรือ -0.77% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 6,398.84 จุด 
ลดลง 61.24 จดุ หรือ -0.95% 

• (+)  ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าร่วง เหตุวิตกโควิดกระทบเศรษฐกิจ  ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าร่วงลง เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งแนวโนม้เศรษฐกิจท่ีอาจะเผชิญปัญหาเงินเฟ้อ ขณะท่ีราคาน า้มันร่วงลง
หลงัจากหลงัจากกลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั มีมติปรบัเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนั  ดชันีฮั่งเส็ งตลาดหุน้ฮ่องกง
ปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 27,558.42 จุด ลดลง 446.26 จุด หรือ -1.59% ส่วนดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 27,584.99 จดุ ลดลง 418.09 จุด 
หรือ -1.49% 

• (-)  ตลาดหุ้นจีนดึงดูดนักลงทุนรายใหม่สูงกว่า 1.5 ล้านรายในเดือนมิ.ย. ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละส านกังานช าระบญัชีของจีนเปิดเผยว่า ตลาด
หุน้จีนสามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ไดถ้ึง 1.55 ลา้นรายในเดือนมิ.ย. ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.4%  จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแลว้ รายงานระบุว่า ณ สิน้เดือน
มิ.ย. ยอดรวมของนักลงทุนท่ีลงทุนในตลาดหุน้จีนมีทั้งสิน้ 189 ลา้นราย ทั้งนี ้เมื่อสัปดาหท่ี์แลว้ ตลาดหุน้จีนปรบัตัวขึน้กว่า 0.4% โดยไดแ้รงหนุนจาก
ขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง และจากการท่ีจีนปรบัลดสดัส่วนการกนัส ารองของธนาคารพาณิชย ์(RRR) เพื่อกระตุน้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ธนาคารกลาง
จีนประกาศปรบัลด RRR ในอตัรา 0.50% ส าหรบัสถาบนัการเงินทุกแห่ง โดยมีผลบังคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 15 ก.ค. โดยคาดว่าการปรบัลด RRR จะช่วยใหม้ี
เม็ดเงินไหลเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจจ านวน 1 ลา้นลา้นหยวน (1.544 แสนลา้นดอลลาร)์ ในระยะยาว 

• (+/-) รมว.คลังเยอรมนีย า้ชัดยังไม่มีการล็อกดาวนร์อบใหม่ หว่ันกระทบภาคธุรกิจ นายปีเตอร ์อลัทไ์มเออร ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของ
เยอรมนี กล่าวว่าเยอรมนีจะยงัไม่ใชม้าตรการล็อกดาวนค์รัง้ใหม่อย่างแน่นอน โดยย า้ว่าการล็อกดาวนจ์ะสรา้งความเสียหายใหก้ับตลาด นายอัลทไ์ม
เออรใ์หส้ัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ ์Bild am Sonntag ว่า "เราตอ้งป้องกันใหไ้ม่การล็อกดาวนเ์กิดขึน้" เน่ืองจากจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อรา้นคา้และ
รา้นอาหารท่ีไดปิ้ดท าการชั่วคราวมาหลายเดือนก่อนหนา้นี ้ขนุคลงัเยอรมนีกล่าวว่า เขามองไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการยกระดบัมาตรการควบคมุโรคใน
ขณะนี ้ซึ่งนั่นก็จะไม่เป็นภาระใหก้ับระบบเศรษฐกิจดว้ย "คนท่ีไดร้บัวคัซีนแลว้หรือผูท่ี้มีอายุนอ้ยมกัจะไม่มีอาการใดๆ เลย ขณะท่ีห น่วยดูแลผูป่้วยหนัก 
(ICU) ก็ยงัมีศกัยภาพในการรองรบัผูป่้วยไดเ้ป็นอย่างดี" นายอลัทไ์มเออรก์ล่าว อย่างไรก็ตาม เขายอมรบัว่าความคืบหนา้ของการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-
19 นัน้ "ชา้มาก"  "เราตอ้งเรง่ระดมฉีดวคัซีนในท่ี ๆ ผูค้นมารวมตวักนั ตัง้แต่ผบับารไ์ปจนถึงริมทางเดินถนน ควรจะมีโอกาสฉีดวคัซีนได"้ นายอลัทไ์มเออร์
กล่าว พรอ้มเรียกรอ้งใหม้ีหน่วยฉีดวคัซีนเคลื่อนท่ีเพื่ออ านวยความสะอวดใหก้ับประชาชนมากขึน้ 

• (+/-) แบงกช์าติจีนไฟเขียวให้นักท่องเทีย่วต่างชาติในจีนใช้เงินหยวนดิจิทัล ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศว่า นกัท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทาง
มายงัประเทศจีนจะสามารถใชส้กุลเงินดิจิทลัของประเทศหรือหยวนดิจิทลั (e-CNY) ท่ีออกโดย PBOC ได ้โดยไม่ตอ้งมีบญัชีธนาคารในจีน ในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมา การช าระเงินผ่านโทรศพัทม์ือถือพฒันาขึน้มาก จนกลายเป็นรูปแบบการช าระเงินท่ีใชเ้ป็นส่วนใหญ่ในจีน ผูป้ระกอบการต่างๆ มกัเ ลือกท่ีจะไม่
รบัช าระเงินดว้ยเงินสด ในขณะที่บตัรเครดิตนั้นไม่ไดร้บัความนิยมในจีนมากเท่ากับในสหรฐั PBOC ไดพ้ฒันาสกุลเงินหยวนดิจิทลัมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่
ปี 2557 และเมื่อวันศุกรท่ี์ผ่านมา (16 ก.ค.) PBOC ก็ไดเ้ผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาสกุลเงินหยวนดิจิทัลทั้งในรูปแบบ
ภาษาจีนและภาษาองักฤษ โดยระบุว่า ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงัจีนจะสามารถเปิดใชก้ระเป๋าเงิน e-CNY เพื่อใชช้ าระเงินทั่วไปไดโ้ดยไม่ตอ้งมีบญัชี
ธนาคารในประเทศจีน PBOC เปิดเผยว่า ระบบ e-CNY เก็บขอ้มลูธุรกรรมนอ้ยกว่าการช าระเงินทางออนไลนท์ั่วไป นอกจากนี ้ระบบภายในของ PBOC 
ยงัจัดเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัเงินหยวนดิจิทลัแยกกบัขอ้มลูส่วนอื่นๆ  รายงานระบุว่า เมื่อปลายเดือนมิ.ย.ท่ีผ่านมา หลงัจากมีการทดลองใชเ้งินดิจิทลัหยวนทั่ ว
ประเทศมาเป็นเวลา 1 ปี มีการเปิดใชก้ระเป๋าเงินส่วนตวัแลว้กว่า 20.87 ลา้นใบ และกระเป๋าเงินบริษัทกว่า 3.51 ลา้นใบ โดยมีการท าธุรก รรมเป็นมลูค่า 
3.45 หมื่นลา้นหยวน (5.39 พนัลา้นดอลลาร)์  

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

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

วนัพฤหสับดีท่ี 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   350K 360K 

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

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

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

 13.00น. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 

      


