
  

                     หากราคาสามารถสร้างฐานเหนือแนวรับ 
1,807-1,804 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ มีโอกาสดีดตัวกลับขึ้น
ไปทดสอบแนวต้าน 1,825-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

20 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  บิตคอยนร์ว่งต ่ำกว่ำ 30,000 ดอลลำรอ์ีกครัง้ ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่วนัท่ี 22 มิ.ย.ท่ีผ่ำนมำท่ีลงไปท ำจดุต ่ำสดุไวบ้ริเวณ 28,613 ดอลลำร ์ หลงัจำกกำร
ปรบัฐำนของตลำดหุน้เมื่อเร็วๆ นี ้ซึ่งอำจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำหลักท่ีอยู่ เบือ้งหลังรำคำบิตคอยนท่ี์ปรบัลงในครัง้นี ้โดยดัชนีดำวโจนส ์ปิดตลำดในวันแรกของ
สปัดำหด์ว้ยกำรรว่งลงเป็นเปอรเ์ซนตใ์นวนัเดียวท่ีรุนแรงที่สดุในรอบเกือบ 9 เดือนท่ี -2.09% เป็นผลจำกนักลงทุนวิตกว่ำ กำรระบำดของไวรสัโควิด-19 สำยพนัธุ์
เดลตำ้ อำจท ำใหพ้ืน้ท่ีเศรษฐกิจในหลำยประเทศไม่สำมำรถเปิดไดต้ำมที่ก ำหนดไว ้หลงัยอดผูต้ิดเชือ้ในหลำยประเทศ รวมถึงสหรฐัฯ ไดก้ลบัมำเพิ่มขึน้อีกครัง้ใน
สปัดำหท่ี์ผ่ำนมำ กระตุน้แรงซือ้เขำ้สู่สินทรพัยป์ลอดภยัอย่ำงทองค ำ  ดงันัน้แนะน ำติดตำมควำมเคลื่อนไหวของตลำดหุน้และบิตคอยนต์่อไปอย่ำงใกลช้ิด โดย
จบัตำ ผลประกอบกำรและตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐัท่ีจะทยอยประกำศในสปัดำหนี์ ้ซึ่งในสปัดำหนี์ม้ีประกำศผลประกอบกำรของ เน็ตฟลิกซ์ , จอหส์นั แอนด์
จอหน์สนั, ยูไนเต็ด แอรไ์ลน,์ อินเทล, ฮันนีเวลลแ์ละฮำลีย-์เดวิดสนั ส ำหรบัตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัวนันี ้จะมีกำรเปิดเผยตวัเลขกำรเริ่มสรำ้งบำ้นและกำรอนญุำต
ก่อสรำ้งเดือนมิ.ย.  เบือ้งตน้รำคำทองค ำฟ้ืนตวัขึน้ มีลุน้ท่ีรำคำจะขยบัขึน้ไปทดสอบแนวตำ้นโซนท่ี 1,825-1,833 ดอลลำรต์่อออนซ ์หำกรำคำยืนเหนือแนวรบั
บริเวณ 1,807-1,804 ดอลลำรต์่อออนซไ์ดแ้ข็งแกรง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
20/07/2564 16:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,812.40 1,815.22 2.82 0.16 

Spot Silver ($) 25.16 25.14 -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 68.98 0.22 0.32 

ดชันดีอลลาร ์ 92.83 92.90 0.07 0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1795 1.1796 0.00 0.01 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,804   1,791  1,778 

        1,833   1,845  1,861 

 

 



 

 

• (+) หุ้น-บิตคอยน ์ด่ิงถ้วนหน้า หว่ันโควิดสายพันธุเ์ดลต้าระบาดหนักท่ัวโลก Bitcoin ร่วงต ่ำกว่ำ 30,000 ดอลลำรอ์ีกครัง้ ถือเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่
วนัท่ี 22 มิถุนำยนท่ีผ่ำนมำท่ีแตะจุดต ่ำสดุ 28,613 ดอลลำร ์ดำ้นหุน้โลกทรุด ดำวโจนสล์ดลงมำกท่ีสดุในรอบ 9 เดือน ตลำดกังวลควำมไม่แน่นอนของ 
ศก.โลก หลงัไวรสัโควิด-19 สำยพนัธุเ์ดลตำ้ระบำดหนกั  Bitcoin รำคำร่วงลงสู่ระดบัต ่ำสดุระหว่ำงวนัท่ี 29,547 ดอลลำร ์อย่ำงไรก็ตำม กำร Bitcoin ยงัมี
สดัส่วนกำรครองตลำดนั้นเพิ่มขึน้เกือบ 46.8% โดย Altcoins เช่น Binance Coin และ XRP รำคำปรบัลงเป็นเลขสองหลัก ขณะท่ี Ethereum สกุลเงิน
ดิจิทัลท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรำคำปรบัลดลง 8%  ตลำดสกุลเงินดิจิทัลสีเลือด หลงัจำกกำรปรบัฐำนของตลำดหุน้เมื่อเร็วๆ นี ้ซึ่งอำจเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ
หลักท่ีอยู่เบือ้งหลังรำคำ Bitcoin ท่ีปรบัลงในครัง้นี ้โดยดัชนีดำวโจนส ์ปิดตลำดในวนัแรกของสัปดำห ์ดว้ยกำรลดลงมำกท่ีสุดในรอบ 9 เดือน ท่ีระดับ 
33,962.04 จุด ลดลง 725.81 จุด หรือ -2.09% เป็นผลจำกนักลงทุนวิตกว่ำ กำรระบำดของไวรสัโควิด-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้ อำจท ำใหพ้ืน้ท่ีเศรษฐกิจใน
หลำยประเทศไม่สำมำรถเปิดได้ตำมท่ีก ำหนดไว ้หลงัยอดผูต้ิดเชือ้ในหลำยประเทศ รวมถึงสหรฐัฯ ได้กลบัมำเพิ่มขึน้อีกครัง้ในสัปดำหท่ี์ผ่ำนมำ  ขณะท่ี
นำงเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีกระทรวงกำรคลังของสหรฐัอเมริกำ ก็ได้เรียกรอ้งให้มีกรอบกำรก ำกับดูแล Stablecoin ในกำรประชุมคณะท ำงำนของ
ประธำนำธิบดี ดำ้นตลำดกำรเงิน(PWG) เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎำคม อำจมีส่วนท ำใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นในเชิงลบเช่นกัน 

• (+) จีนออกโรงจวกไต้หวัน ฉุนจ่อเปิดสถานทูตในลิทัวเนีย จีนไดอ้อกมำแสดงจุดยืนคดัคำ้นกำรตดัสินใจของไตห้วนัท่ีจะเปิดสถำนทูตในประเทศ
ลิทวัเนีย ซึ่งเป็นควำมเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึน้ครั้งแรกในยุโรปในรอบ 18 ปี  นำยจำ้ว ลี่เจีย้น โฆษกกระทรวงกำรต่ำงประเทศจีน ใหส้มัภำษณ์กบัผูส้ื่อข่ำวว่ำ 
จีนขอเรียกรอ้งใหล้ิทัวเนียยึดมั่นตำมนโยบำย "จีนเดียว" พรอ้มระบุว่ำ กำรกระท ำของไตห้วนัท่ีตอ้งกำรจะแยกตวัเป็นเอกรำชจำกจีนจะไม่ส  ำเร็จอย่ำง
แน่นอน  อน่ึง ไตห้วนัเตรียมเปิดสถำนทูตในประเทศลิทัวเนีย ซึ่งมีแนวโนม้ว่ำจะท ำใหจ้ีนไม่พอใจลิทัวเนียท่ีพยำยำมสรำ้งควำมสมัพันธ์ทำงกำรทูตกับ
ไต้หวัน เน่ืองจำกจีนมองว่ำไต้หวันเป็นมณฑลหน่ึงของจีนท่ีรอกำรรวมชำติกันอีกครัง้  รฐับำลลิทัวเนียเปิดเผยก่อนหน้ำนีว่้ำ ลิทัวเนียมีแผนจะ เปิด
ส ำนักงำนตวัแทนซึ่งท ำหนำ้ท่ีเหมือนกับสถำนทูตในไตห้วนั ซึ่งสรำ้งควำมไม่พอใจใหแ้ก่จีนเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี ้ลิทวัเนียประกำศว่ำจะบริจำควคัซีน
ป้องกนัโรคโควิด-19 จ ำนวน 20,000 โดสใหแ้ก่ไตห้วนั  

• (+) สิงคโปรย์กระดับมาตรการคุมโควิดยาวถึง 18 ส.ค. หลังพบผู้ติดเชือ้พุ่ง รฐับำลสิงคโปรป์ระกำศยกระดบัควำมเขม้งวดของมำตรกำรควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อีกครัง้ หลังจำกจ ำนวนผูต้ิดเชือ้ในประเทศเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเน่ือง เจำ้หนำ้ท่ีระบุว่ำ เมื่อพิจำรณำจำกควำมเร็วในกำรแพร่
ระบำดขณะนี ้คำดว่ำยอดผูต้ิดเชือ้รำยใหม่ในสิงคโปรจ์ะพุ่งขึน้อย่ำงมำก ซึ่งอำจส่งผลใหเ้ชือ้ไวรสัแพรก่ระจำยไปยงัส่วนอื่นๆ ในชมุชน  "เรื่องนีเ้ป็นสิ่งท่ีน่ำ
กังวลอย่ำงยิ่ง เน่ืองจำกอำจส่งผลกระทบต่อประชำชนในชุมชนทั่วทั้งเกำะสิงคโปร"์ กระทรวงสำธำรณสขุของสิงคโปรร์ะบุ พรอ้มเปิดเผยขอ้มูลว่ำ ใน
สปัดำหท่ี์ผ่ำนมำ มีกรณีติดเชือ้ในชมุชน 480 รำย ซึ่งพุ่งสงูขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญัจำกยอด 19 รำยท่ีมีกำรรำยงำนเมื่อ 7 วนัก่อนหนำ้  กำรประกำศยกระดบั
มำตรกำรในวันนี ้เกิดขึน้หลังจำกหน่วยงำนสำธำรณสุขของสิงคโปรร์ำยงำนยอดผูต้ิดเชือ้ 172 รำยเมื่อวำนนี ้(19 ก.ค.) ซึ่งในจ ำนวนนีเ้ป็ นกำรติดเชือ้
ภำยในประเทศ 163 รำย และเป็นตวัเลขท่ีสงูที่สดุนบัตัง้แต่เดือนส.ค. 2563   

• (+) นักกีฬายิมนาสติกสหรัฐติดโควิด ขณะเก็บตัวรอแข่งโอลิมปิกที่ญี่ปุ่ น คำรำ เอเคอร ์นกักีฬำตวัส ำรองของทีมยิมนำสติกหญิงของสหรฐัท่ีจะเขำ้
แข่งขนัโอลิมปิกในปีนี ้มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกขณะเขำ้แคมป์เก็บตัวใกลก้ับกรุงโตเกียว เอเคอร ์นักกีฬำหญิงวยั 18 ปี เป็นตวัแทนแข่งขนัโอลิมปิก
จำกสหรฐัรำยแรกท่ีมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก นำยมำรค์ บิดำของเอเคอรใ์หส้มัภำษณก์ับสื่อมวลชนวำนนีว่้ำ ลกูสำวของเขำมีผลตรวจเป็นบวก ขณะ
อยู่ท่ีค่ำยฝึกของทีมในเมืองอินไซ ซึ่งอยู่ห่ำงจำกกรุงโตเกียวไปทำงตะวนัออก 30 กิโลเมตร โด นำยคิมิยะ โคซำคุ เจำ้หนำ้ท่ีเมืองอินไซกล่ำวว่ำ "เรำยืนยนั
ในวนันีว่้ำนักกีฬำของทีมมีผลตรวจเป็นบวก" และเสริมว่ำเธอเดินทำงมำถึงญ่ีปุ่ นเมื่อวนัท่ี 15 ก.ค.ท่ีผ่ำนมำ โดยเจำ้หนำ้ท่ีจะจดัว่ำนักกีฬำคนอื่นเป็นกลุ่ม
ผูม้ีควำมเสี่ยงสงู และจะใหก้กัตวัในหอ้งของตนเอง ดำ้นอลั ฟง โคช้ส่วนตวัของเอเคอรม์ีผลตรวจเชือ้ออกมำเป็นบวกเช่นกนั 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับแรงช้อนซื้อ-หุ้นเหมืองแร่พุ่ง ตลำดหุน้ยุโรปเปิดตลำดปรบัตัวขึน้ โดยนักลงทุนเขำ้ชอ้นซือ้หุน้หลังจำกมีกำรเท
ขำยหุน้ออกมำอย่ำงหนัก จนส่งผลใหเ้มื่อคืนนี ้(19 ก.ค.) ตลำดหุน้ยโุรปปิดร่วงลงมำกกว่ำ 2% ซึ่งเป็นกำรทรุดตวัลงมำกท่ีสุดในรอบ 9 เดือน นอกจำกนี ้
ตลำดหุน้ยุโรปในวนันีย้งัไดร้บัแรงหนุนจำกกำรเปิดเผยผลประกอบกำรท่ีสดใสของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปบำงส่วน รวมถึงรำยงำนตวัเลขผลผลิต ของ
บริษัทกลุ่มเหมืองแร่ดว้ย ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลำดวนันีท่ี้ระดบั 445.18 จุด เพิ่มขึน้ 0.89 จุด หรือ +0.20%  ดชันี DAX ตลำดหุน้เยอรมนีเปิด
ตลำดวนันีท่ี้ 15,234.85 จุด เพิ่มขึน้ 101.65 จดุ หรือ +0.67% และดชันี CAC-40 ตลำดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลำดวนันีท่ี้ 6,325.16 จุด เพิ่มขึน้ 29.19 จดุ หรือ 
+0.46%               ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลำดท่ีอยู่อำศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   80** 81 

วนัองัคำรท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีรำคำผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3%** 1.5% 

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

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

วนัพธุท่ี 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน ำ้ดิบมนัรำยสปัดำห ์   -3.8M -7.9M 

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

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

 19.30น. ยโุรป แถลงกำรณข์องประธำนอีซีบี : คริสติน ลำกำรด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ ำนวนผูข้อรบัสวสัดิกำรว่ำงงำนครัง้แรกรำยสปัดำห ์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  ำเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จำก Conference Board   0.9% 1.3% 

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

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

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

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมำยเหต:ุ ระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ ์    มำก         ปำนกลำง    นอ้ย ประกำศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีกำรประกำศออกมำ 

  * ที่มำ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2564 ซึ่งอำจมีกำรเปล่ียนแปลงในภำยหลงัได ้

 

      


