
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,800 1,784 1,766 

 1,839 1,851 1,866 

   

 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดปรับตวัลดลง  17.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในช่วงเช้าของตลาดเอเชีย  ราคาทองคําจะดีดตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,832 

ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่ราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยเผชิญกบัแรงขายทํากําไรอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนีร้าคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพ่ิมการเปิดเผย

ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมาดีเกินคาด  โดยเฉพาะยอดค้าปลีกของสหรัฐท่ีเพ่ิมขึน้ 0.6% ในเดือนมิ.ย. โดยได้แรงหนนุจากอปุสงค์ท่ีแข็งแกร่งของผู้บริโภค  สวนทางกบั

ท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.4% สถานการณ์ดงักล่าวหนุนดชันีดอลลาร์ให้แข็งค่าขึน้ 0.16% แตะท่ี 92.712 ในวนัศกุร์  พร้อมปิดตลาดในสปัดาห์ท่ีผ่านมาด้วยการ

แข็งคา่ขึน้ 0.60% ซึง่ส่งผลกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแรงพร้อมสร้างระดบัต่ําสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าจนกระตุ้นแรงขายเพ่ิมเติม  นัน่ทําให้ราคาทองคําร่วงลงต่อทดสอบ

ระดบัต่ําสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,808.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคํายงัสามารถปิดตลาดในแดนบวกเป็นสปัดาห์ท่ี 4 ติดต่อกัน  ด้านกองทนุ SPDR  

ถือครองทองลดลง -5.82 ตนัในวนัศกุร์ สู่ระดบั 1,028.55 ตนั  สะท้อนกระแสเงินทนุในเดือนก.ค.ท่ีเร่ิมไหลออกจากกองทนุ ETF ทองคําอีกครัง้หลงัจากเกิดกระแสเงินทนุ

ไหลเข้า 2 เดือนติดตอ่กนั  สําหรับวนันีติ้ดตามการเปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัของสหรัฐจาก NAHB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1832.00 1808.90 1829.00 1810.80 -17.60 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,810.33 26.03 92.51 

MA 50 Days 1,836.26 26.93 91.13 

MA 200 Days 1,824.17 25.85 91.36 

RSI 9 Days 55.69 36.80 62.50 

RSI 14 Days 52.00 39.17 62.42 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,028.55 -5.82 

ishare 17,226.74 -40.36 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.5839 -0.5684 0.1164 
10 วนั 0.0117 -0.5396 -0.1649 
20 วนั 0.3352 -0.1819 -0.6763 
50 วนั 0.9301 -0.6636 0.8720 
100 วนั 0.9003 0.4113 0.7435 
200 วนั 0.4075 -0.2965 0.7915 

 

 

19 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                หากราคาทองคําสามารถรักษาระดับยืน

เหนือบริเวณ 1,804-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่าง

แข็งแกร่ง สามารถรอขายทํากําไรบางส่วนหากไม่ผ่าน

บริเวณแนวต้าน 1,834-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าฝ่า

ไปได้ให้รอขายบริเวณแนวต้านถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากราคาทิง้ตัวลง แต่ก็มีแรงช้อนซือ้จนราคาฟื้นตัวขึน้ หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1,804-1,800 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ระยะสัน้อาจทําให้เกิดแรงซือ้ดนัราคาขึน้อีกครัง้ โดยประเมินแนวต้านบริเวณท่ี 1,834-

1,839 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านดงักล่าวได้อาจจะเห็นราคาแกวง่ตวัออก

ด้านข้างเพ่ือสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 

 



 

 

• (+) "ไบเดน" ออกโรงเตือนบริษัทมะกันระวังการทาํธุรกจิในฮ่องกง  ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดนได้ออกคําแนะนําในวนัศกุร์ (16 ก.ค.) เพ่ือเตือน

บริษัทต่างๆ ของสหรัฐเก่ียวกบัการทําธุรกิจในฮ่องกง โดยคําแนะนําดงักล่าวระบวุ่า บริษัทสหรัฐอาจเผชิญกบัการสอดแนมท่ีคกุคามความลบัขององค์กร 

และยงัเตือนวา่ พวกเขาอาจถกูบงัคบัให้สง่มอบข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงานและลกูค้าของบริษัท 

• (+) สหรัฐชีโ้ควิดเดลตากลายเป็นสายพันธ์ุหลักที่ระบาดทั่ วโลกแล้วในขณะนี ้ เจ้าหน้าท่ีสหรัฐเปิดเผยว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ เดลตาได้

กลายเป็นสายพันธุ์หลกัท่ีแพร่ระบาดทัว่โลกแล้วในขณะนี ้ขณะท่ีจํานวนผู้ เสียชีวิตพุ่งขึน้ในสหรัฐซึ่งเกือบทัง้หมดนัน้เป็นผู้ ท่ียังไม่ได้รับการฉีดวคัซีน  

นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี แพทย์ใหญ่ประจําคณะทํางานด้านการควบคมุโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาวและผู้ อํานวยการสถาบนัโรคภมิูแพ้และโรคติดเชือ้

แห่งชาติ (NIAID) ระบุว่า ไวรัสโควิดสายพนัธุ์เดลตาได้ถูกตรวจพบในราว 100 ประเทศ และขณะนีไ้ด้กลายเป็นสายพนัธุ์หลกัท่ีแพร่ระบาดทัว่โลกแล้ว  

นางโรเชล วาเลนสกี ผู้ อํานวยการศนูย์ควบคมุและปอ้งกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในการแถลงข่าวในวนัศกุร์ (16 ก.ค.) วา่ จํานวนผู้ ติดเชือ้โควิด-19 

ในสหรัฐเพ่ิมขึน้ 70% ในสปัดาห์ท่ีผ่านมา และจํานวนผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึน้ 26% ขณะท่ีการแพร่ระบาดเกิดขึน้ในหลายพืน้ท่ีซึ่งมีอตัราการฉีดวคัซีนอยู่ใน

ระดบัต่ํา  CDC ระบุว่า จํานวนผู้ ติดเชือ้เฉลี่ยรายวนัในรอบ 7 วนัในขณะนีอ้ยู่สูงกว่า 26,000 ราย เพ่ิมขึน้ 2 เท่าจากระดบัต่ําสุดของเดือนมิ.ย.ท่ีราว 

11,000 ราย 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 299.17 จุด หุ้นเทคโนโลยร่ีวงกดดนัตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(16 ก.ค.) โดยถกูกดดนัจากหุ้นกลุม่

เทคโนโลยีท่ีร่วงลง อาทิ หุ้นแอมะซอน และหุ้นกูเกิล ขณะท่ีนักลงทุนวิตกเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 

เน่ืองจากจํานวนผู้ ติดเชือ้โควิด-19 สายพนัธุ์เดลตาเพ่ิมขึน้ในสหรัฐ  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,687.85 จดุ ลดลง 299.17 จดุ หรือ -0.86%, 

ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,327.16 จดุ ลดลง 32.87 จดุ หรือ -0.75% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,427.24 จดุ ลดลง 115.90 จดุ หรือ -0.80% 

• (+) ผลสาํรวจม.มิชิแกนชีค้วามเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐตํ่าสุดรอบ 5 เดือน  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุา่ ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค

สหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 80.8 ในเดือนก.ค. ซึง่เป็นระดบัต่ําสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ. จากระดบั 85.5 ในเดือนมิ.ย. และต่ํากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 

86.5 

• (-) เฟดนิวยอร์กเผยผลสาํรวจภาคบริการปรับตัวใกล้นิวไฮในเดือนก.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยว่า ผลสํารวจผู้ นําธุรกิจ

ภาคบริการในนิวยอร์ก, นิวเจอร์ซีย์ และคอนเนกติกตั พบว่า ดชันีธุรกิจภาคบริการลดลง 1.5 จดุ สู่ระดบั 41.7 ในเดือนก.ค. แต่ยงัคงใกล้ระดบัสงูสดุเป็น

ประวติัการณ์ที่ทําไว้ในเดือนมิ.ย. 

• (-) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ในเดือนมิ.ย. สวนทางคาดการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ยอดค้าปลีกเพ่ิมขึน้ 0.6% ในเดือนมิ.ย. สวน

ทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่าลดลง 0.4% หลงัจากด่ิงลง 1.7% ในเดือนพ.ค.  ยอดค้าปลีกดีดตวัขึน้ในเดือนมิ.ย. โดยได้แรงหนนุจากอปุสงค์ท่ีแข็งแกร่งของ

ผู้บริโภค  ส่วนยอดค้าปลีกพืน้ฐาน ซึง่ไม่รวมยอดขายรถยนต์ นํา้มนั วสัดกุ่อสร้าง และอาหาร เพ่ิมขึน้ 1.1% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากลดลง 1.4% ในเดือน

พ.ค. 

• (-) ดอลล์แขง็ค่า ขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐแขง็แกร่งเกนิคาด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(16 ก.ค.) โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐท่ีแข็งแกร่งเกินคาด   ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความ

เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.07% แตะที่ 92.6904 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงิน

เยนท่ีระดบั 110.07 เยน จากระดบั 109.81 เยน และแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิสท่ีระดบั 0.9195 ฟรังก์ จากระดบั 0.9180 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐ

อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาท่ีระดบั 1.2605 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2608 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐที่

ระดบั 1.1809 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1806 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.3768 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3810 ดอลลาร์ และดอลลาร์

ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงสูร่ะดบั 0.7400 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7418 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) สหรัฐเผยสตอ็กสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.5% สอดคล้องคาดการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ

เพ่ิมขึน้ 0.5% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.1% ในเดือนเม.ย. 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 19 ก.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   
82 81 

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

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.   
1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   
1.59M 1.57M 

วนัพธุท่ี 21 ก.ค. 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้ดิบมนัรายสปัดาห์   
- -7.9M 

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

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ของประธานอีซีบ ี: คริสติน ลาการ์ด   
- - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
350K 360K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   
0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   
5.92M 5.80M 

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

 13.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.   
0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   
64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   
62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   
62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
62.1 62.4 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   
62.0 62.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


