
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัระหว่าง 1,810.50-1,819.10 ดอลลารต์่อออนซ ์มีการดีดตวัขึน้จาก Low เม่ือวานนีท้ี่ท  าไวบ้ริเวณ 1795.07  ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะที่
นกัลงทนุเกิดความกงัวลที่ว่า การระบาดของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาซึ่งก าลงักลายเป็นสายพนัธุห์ลกัที่แพรร่ะบาดทั่วโลกขณะนี ้อาจท าใหก้ารเปิดเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึน้
ไดร้วดเร็วเหมือนกับที่คาดการณ์ไว ้ ส่งผลให ้วานนีด้ชันีดาวโจนสร์่วงลงเป็นเปอรเ์ซนตใ์นวนัเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 9 เดือน ขณะที่ดชันี S&P500 และ Nasdaq 
รว่งลงหนักสุดนับตัง้แต่ช่วงกลางเดือนพ.ค.ปีนี ้ดา้นตลาดหุน้เอเชียเชา้นีร้่วงลงต่ออีกกว่า -1% ขณะที่ทางดา้นราคาบิตคอยนร์่วงลงหลุดระดบั 30,000 ดอลลาร ์จึงมีเม็ด
เงินไหลเขา้สู่ตลาดทองค า แมว้่าดอลลารจ์ะขยบัแข็งค่าขึน้เพราะแรงซือ้สกลุเงินปลอดภยัซึ่งสกัดช่วงบวกของราคาทองค าไวก้็ตาม  แต่คาดการอ่อนตวัลงของราคาทองค า
จะอยู่ในกรอบจ ากัด และมีแรงชอ้นซือ้กลบัเขา้มาเป็นระยะ   แนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาสามารถสรา้งฐานเหนือแนวรบั 1,807-1,804 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มี
โอกาสดีดตวักลบัขึน้ไปทดสอบแนวตา้น 1,825-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาไม่สามารถผ่านแนวตา้นดงักล่าวไดร้าคาจะกลบัมาเคลื่อนไหวในกรอบ แต่หากผ่านได้
ราคามีโอกาสปรบัตวัขึน้ไปหาแนวตา้นถัดไปที่ 1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์  แนะน ากลยุทธก์ารลงทุน  เนน้เก็งก าไรตามกรอบเพื่อรอประเมินสถานการณ์ อาจรอเขา้ซือ้เก็ง
ก าไรจากการดีดตวัขึน้หากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,807-1,804 ดอลลารต์่อออนซ ์(สถานะซือ้ตดัขาดทุนหากหลุด 1,791 ดอลลารต์่อออนซ)์และแบ่งทองค า
ออกขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นที่ 1,825-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดถ้ือสถานะซือ้ต่อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ราคาทองค าฟ้ืนตัวขึ้น หลังจากทิ้งตัวลง มีลุ้นที่

ราคาจะขยับขึน้ไปทดสอบแนวต้านโซนที ่1,825-1,833 ดอลลารต์่อ

ออนซ ์แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสั้น เม่ือ

ราคาอ่อนตัวลงจะมีแนวรับ 1,807-1,804 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 กรกฎาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
20/07/2564 11:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,812.40 1,816.79 4.39 0.24 

Spot Silver ($) 25.16 25.18 0.02 0.08 

เงนิบาท (฿/$) 32.85 32.82 -0.04 -0.11 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,200 150 0.53 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.76 68.64 -0.12 -0.17 

ดชันดีอลลาร ์ 92.83 92.89 0.06 0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1795 1.1790 0.00 -0.04 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

        1,804   1,791  1,778 

        1,833   1,845  1,861 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบหลังดาวโจนสด่ิ์งหนัก เหตุวิตกโควิดฉุดเศรษฐกิจโลก  ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาด
หุน้นิวยอรก์ท่ีปิดร่วงลงกว่า 700 จุดเมื่อคืนนี ้เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะไดร้บัผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 โดยเฉพาะ
ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา ขณะเดียวกันนักลงทนุจบัตาการประกาศอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี (LPR) ประเภท 1 ปี และประเภท 5 ปีของธนาคารกลางจีน 
(PBOC) ในช่วงเชา้วนันี ้ ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,515.07 จุด ลดลง 24.05 จุด หรือ -0.68%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ น
เปิดวันนี้ท่ี 27,351.80 จุด ร่วงลง 300.94 จุด หรือ -1.09% และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ท่ี 27,395.83 จุด ลดลง 93.95 จุด หรือ -0.34%   
นักวิเคราะหจ์ากบริษัทคิงสวิ์ว แอสเซท แมเนจเมนท ์กล่าวว่า ดชันีดาวโจนสร์่วงลงเป็นเปอรเ์ซนตใ์นวนัเดียวท่ีรุนแรงท่ีสดุในรอบเกือบ  9 เดือน ขณะท่ี
ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ร่วงลงหนักสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ค.ปีนี ้เน่ืองจากความกังวลท่ีว่า การระบาดของไวรสัสายพันธุ์เดลตาซึ่งก าลัง
กลายเป็นสายพนัธุห์ลกัท่ีแพร่ระบาดทั่วโลกขณะนี ้อาจท าใหก้ารเปิดเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึน้ไดร้วดเร็วเหมือนกับท่ีคาดการณ์ไว ้ ทั้ งนี ้จ านวนผูต้ิด
เชือ้ไวรสัโควิด-19 พุ่งขึน้ในสหรฐั อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของไวรสัสายพนัธุ์เดลตา โดยสหรฐัมีผูต้ิดเชือ้รายใหม่เฉลี่ย 30,000 รายต่อวนัในช่วง 7 
วันท่ีผ่านมา สูงกว่าค่าเฉลี่ย 11,000 รายต่อวันในเดือนมิ.ย. ส่วนภาพรวมทั่ วโลกในขณะนี้ ยอดผู้ติดเชื ้อไวรัสโควิด -19 ทั่ วโลกสะสมมีจ านวน 
191,445,982 ราย และยอดผูเ้สียชีวิตอยู่ท่ี 4,109,432 ราย  

• (+) สหรัฐเตือนชาวอเมริกันเลี่ยงเดินทางไปอังกฤษ-อินโดนีเซีย กังวลโควิดระบาดรุนแรง กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัและศูนยค์วบคุมและ
ป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐั ไดอ้อกแถลงการณ์แนะน าไม่ใหพ้ลเมืองชาวอเมริกันเดินทางไปยงัสหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย รวมทัง้ซิมบบัเว ฟิจิ และ
หมู่เกาะบริติชเวอรจ์ิน เน่ืองจากพืน้ท่ีเหล่านีก้  าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 โดยสหรฐัได้ยกระดับการเตือนภัยด้านการ
เดินทางขึน้สู่ระดบั 4 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ  CDC ไดอ้อกค าแนะน าไม่ใหพ้ลเมืองชาวอเมริกนัเดินทางไปยงัสหราชอาณาจกัรและอินโดนีเซีย ซึ่งบ่งชีว่้าพืน้ท่ี
เหล่านีม้ีอตัราการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สงู แต่ความเสี่ยงในการติดเชือ้และมีอาการรุนแรงจะนอ้ยลงหากฉีดวคัซีนครบโดสแลว้ โดยตอ้งเป็นวคัซีน
ท่ีสหรฐัใหก้ารรบัรอง  ก่อนหนา้นี ้สหรฐัไดแ้นะน าใหผู้ท่ี้ตอ้งการเดินทางไปยงัพืน้ท่ีเหล่านี ้"พิจารณาการเดินทางใหม่" ซึ่งเป็นการเตือนภยัระดบั 3 โดยค า
เตือนเหล่านีเ้ป็นค าแนะน าและไม่มีผลผกูมดั แต่อาจกระทบการเดินทางเป็นกลุ่มและค่าเบีย้ประกนั 

• (+) ไบเดนคาดปัญหาเงินเฟ้อสหรัฐจะเกิดขึ้นชั่วคราว เรียกร้องเฟดเร่งฟ้ืนฟูศก. ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ
สหรฐัฯ ไดค้าดการณว่์าการเพิ่มขึน้ของราคาสินคา้ และอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัฯที่เกิดขึน้ในขณะนี ้จะเกิดขึน้เพียงชั่วคราวเท่านัน้ แต่ฝ่ายบริหารของเขา
ยังมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อท่ีไม่ไดร้บัการตรวจสอบอาจท าใหเ้ศรษฐกิจของสหรฐัฯเกิดความทา้ทายในระยะยาว  ผูน้  าสหรฐัฯกล่าวว่า ไดเ้ห็น
เศรษฐกิจกลับมาฟ้ืนตวัไดอ้ย่างแข็งแกร่งและไดเ้ห็นการเพิ่มขึน้ของราคาสินคา้ และเขาเชื่อว่าการเพิ่มขึน้ดังกล่าวไม่ใช่ท่ีสิ่งบ่งชี ้ ว่าปัญหาเงินเฟ้อของ
สหรฐัจะยงัด าเนินต่อไป ซึ่งฝ่ายบริหารของรฐับาลสหรฐัฯจะท าทุกวิถีทางเพื่อแกไ้ขปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อปุทาน และปัญหาเงินเฟ้อ รวมถึงปัญหาใน
ส่วนของราคารถยนต ์โดยสังเกตุได้จากราคารถยนตท่ี์ได้ลดลงสู่ระดับปกติ หลังจากเพิ่มขึน้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจสหรฐัฯฟ้ืนตัวช่วงแรก  นอกจากนี้
ประธานาธิบดีไบเดน เผยว่าเขาไดพ้บกบันายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) และยืนยนัว่าเฟดมีความอิสระในการด าเนินงานซึ่งเฟด
ควรท่ีจะด าเนินการตามเห็นสมควรเพื่อสนบัสนนุการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจสหรฐัฯท่ีแข็งแกรง่ต่อไป แมจ้ะเผชิญกบัปัญหาอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง
ในเวลานีอ้ยู่ก็ตาม ทัง้นีป้ระธานาธิบดีไบเดน ยืนยนัว่าเขาจะลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานมากขึน้ เช่นเดียวกับการดูแลผูส้งูอายุและเด็กท่ีดีขึน้ ซึ่งขัน้ตอน
เหล่านีจ้ะช่วยเพิ่มผลผลิตใหก้บัสหรฐัฯ และเพิ่มค่าจา้งใหก้บัแรงงานสหรฐัฯ โดยรฐับาลพรอ้มท่ีจะด าเนินการอย่างจริงจงัเพื่อผลประโยชนข์องประชาชน
อเมริกนัในอนาคต 

• (+) ธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) ห่ันจีดีพีไทยปีนี้เหลือโต 2% จากเดิมคาดโต 3%  ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) หั่นเป้าจีดีพีไทยปีนีเ้หลือโต 2% 
เหตุโควิด-19 ระบาดรุนแรง กระทบการบริโภค-ลงทุนชะลอ ดา้นธปท. เปิดผลส ารวจนักวิเคราะหไ์ทยคาด จีดีพีไทยปีนีเ้หลือโต 1.3% ส่วนปี 65 คาดโต 
3% นายยาซูยูกิ ซาวาดะ หวัหนา้นักเศรษฐศาสตร ์ธนาคารพฒันาเอเชีย (เอดีบี) เปิดเผยว่า เอดีบี ไดป้รบัประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ไทย (จีดีพี) ปีนี ้ลดลงเหลือโต 2% จากเดิมคาดโต 3% เนื่องจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ระลอก3 เมื่อเดือนเม.ย. ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง
หลกั ส่งผลใหก้ารบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนลดลง โดยเฉพาะเครื่องจักรกลและอุปกรณต์่างๆ  ขณะท่ีการจ ากัดการท่องเที่ยวท่ียงัด าเนินอยู่ท า ให้
นกัท่องเท่ียวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนจีดีพีในปี 65 คาดว่าจะขยายตวัได ้4.9% จากเดิมคาดว่าจะขยายตวัได ้4.5% 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ นสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี 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 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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 ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   80** 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 ์   -3.8M -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. 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. 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. 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 กรก าคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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