
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,804 1,791 1,778 

 1,833 1,845 1,861 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ระหว่างวนัราคาทองคําแกว่งตวัผนัผวน  โดยราคาทองคําปรับตวัลงก่อนในช่วงต้น  เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 สาย

พนัธุ์เดลต้าได้ก่อให้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  ทําให้นกัลงทนุปิดรับความเสี่ยง(Risk off) ด้วยการเทขายหุ้น  เห็นได้จากดชันีดาวโจนส์ท่ีดิ่งลงกว่า 700 จดุ โดยเป็น

การปรับตวัลงมากที่สดุนบัตัง้แตต่.ค.ปีท่ีผา่นมา  พร้อมกบักระตุ้นแรงซือ้สกลุเงินปลอดภยัอยา่งดอลลาร์สหรัฐ  นอกจากนี ้ ดชันีดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพ่ิมจากการออ่นคา่ของเงินปอนด์ จาก

ความวิตกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในองักฤษจะรุนแรงมากขึน้  หลงันายกองักฤษ ประกาศยกเลิกมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวนัที่ 19 ก.ค. ทัง้นี ้ 

ดชันีดอลลาร์แข็งค่าแตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. ท่ี 93.039 จนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีกดดนัให้ราคาดิ่งลงแรง  จนแตะระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,795.07 ดอลลาร์ต่ออออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคา

ทองคําฟืน้ตวัขึน้ในเวลาต่อมา  โดยได้รับแรงหนุนจาก (1.)อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลง 12.2 bps สู่ระดบั 1.177% ซึ่งเป็นระดบันับตัง้แต่เดือนก.พ. จากแรงซือ้

พนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  (2.) ดชันีดอลลาร์ลดช่วงบวกลงจากแรงขายทํากําไรและแรงขายทางเทคนิคหลงัเกิดสญัญาณที่บง่ชีว้า่โมเมนตมัขาขึน้ในดอลลาร์ชะลอตวัลง  และ (3.) แรง

ซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  สถานการณ์ท่ีกล่าวมา  หนนุให้ราคาทองคําฟืน้ขึน้มาปิดตลาดในแดนบวกได้ในท่ีสดุ  ด้านกองทถืุอครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  

สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสร้าง และข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1828.50 1795.07 1810.80 1812.40 1.60 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,812.12 25.89 92.55 

MA 50 Days 1,835.81 26.88 91.19 

MA 200 Days 1,823.80 25.86 91.36 

RSI 9 Days 57.37 31.52 65.12 

RSI 14 Days 53.00 35.12 64.09 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,028.55 0.00 

ishare 17,451.62 +224.88 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.6615 0.0224 0.8053 
10 วนั 0.1431 -0.2349 -0.0215 
20 วนั 0.0739 -0.2981 -0.6924 
50 วนั 0.9125 -0.6590 0.8695 
100 วนั 0.8974 0.4049 0.7407 
200 วนั 0.4128 -0.3006 0.7856 

 

 

20 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                ราคาทองคําค่อยฟ้ืนตัวขึน้ หลังจากทิง้ตัวลง 

มีลุ้นที่ราคาจะขยับขึน้ไปทดสอบแนวต้านโซนที่  1,825-

1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิด

แรงขายทํากําไรระยะสัน้ออกมา เม่ือราคาทองคําอ่อนตัว

ลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,807-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาสามารถสร้างฐานเหนือแนวรับ 1,807-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีโอกาสดีดตวักลบัขึน้ไปทดสอบแนว

ต้าน 1,825-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านดงักล่าวได้ราคาจะกลบัมาเคลื่อนไหว

ในกรอบ แตห่ากผ่านได้ราคามีโอกาสปรับตวัขึน้ไปหาแนวต้านถดัไปท่ี 1,845 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 



 

 

• (+) ส่ือเผยรัสเซียทดสอบยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจากบนเรือ  สํานักข่าวอินเตอร์แฟกซ์รายงานโดยอ้างกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่า รัสเซียได้

ดําเนินการการทดสอบยิงขีปนาวธุไฮเปอร์โซนิก "เซอร์คอน (Tsirkon หรือ Zircon)" นอกชายฝ่ังทะเลแบเรนต์สในระยะมากกว่า 350 กม.  รายงานระบวุ่า 

ขีปนาวธุดงักลา่วถกูยิงขึน้จากเรือรบรัสเซีย แอดมิรัล กอร์ชคอฟ ในทะเลขาว 

• (+) ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่เตือนนักลงทุนเล่ียงตลาดหุ้น,บิตคอยน์ขณะนี ้ นายเดวิด ไทซ์ ผู้จดัการกองทนุรายใหญ่ เตือนนกัลงทนุว่า ขณะนีถื้อ

เป็น "ช่วงเวลาท่ีอนัตรายอย่างมาก" ในการลงทนุในตลาดหุ้นและบิตคอยน์  "หุ้นมีราคาแพงเกินไปเม่ือพิจารณาถึงผลประกอบการในอนาคต และตลาดก็

ยงัคงเผชิญปัญหาตา่งๆ ทําให้น่ีเป็นตลาดที่อนัตรายมาก ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรด่ิงลงอย่างมากในขณะนี"้ นายไทซ์กลา่ว  นอกจากนี ้นายไทซ์

ยงัเตือนนกัลงทนุเก่ียวกบัหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึง่รวมถึงเฟซบุ๊ก แอปเปิล แอมะซอน เน็ตฟลิกซ์ และอลัฟาเบท หลงัจากท่ีได้ดีดตวัขึน้อย่างมากก่อนหน้านี ้ 

นายไทซ์ระบวุา่ การทรุดตวัของตลาดเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ และเป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดการณ์กําหนดเวลาท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  ขณะเดียวกนั นาย

ไทซ์ยงัเตือนวา่เป็นเร่ืองที่อนัตรายอย่างมากที่จะลงทนุในบิตคอยน์  อย่างไรก็ดี นายไทซ์แนะนํานกัลงทนุให้เข้าลงทนุในทอง รวมทัง้บริษัทเหมืองทองและ

เหมืองเงิน โดยคาดวา่ราคาทองจะพุง่ขึน้ 10% แตะระดบั 2,000 ดอลลาร์ภายในสิน้ปีนี ้จากระดบัราว 1,800 ดอลลาร์ในขณะนี ้

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 725.81 จุด วิตกโควิดฉุดเศรษฐกิจโลกทรุด  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 700 จุดเม่ือคืนนี ้(19 ก.ค.) 

เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่เศรษฐกิจทัว่โลกจะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัสสายพนัธุ์เดลตา ซึง่ความกงัวลดงักลา่วได้

ฉุดหุ้นกลุ่มท่ีได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ เช่นกลุ่มธุรกิจเรือสําราญและกลุ่มสายการบิน ขณะท่ีหุ้นกลุ่มพลงังานร่วงลงอย่างหนักหลงัจากราคา

นํา้มนัดิบ WTI ทรุดตวัลงกว่า 7%  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 33,962.04 จดุ ลดลง 725.81 จุด หรือ -2.09% ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,258.49 

จดุ ลดลง 68.67 จดุ หรือ -1.59% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,274.98 จดุ ลดลง 152.25 จดุ หรือ -1.06% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านร่วงตํ่าสุดรอบ 11 เดือนในก.ค.  สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ

เช่ือมัน่ผู้สร้างบ้านลดลง 1 จดุ สูร่ะดบั 80 ในเดือนก.ค. ซึง่เป็นระดบัต่ําสดุนบัตัง้แตเ่ดือนส.ค.2563 และต่ํากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดที่ระดบั 82 

• (-) ดอลล์แข็งค่า เหตุวิตกโควิดหนุนแรงซือ้สกุลเงินปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(19 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการท่ีนกัลงทนุเข้าซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั อนัเน่ืองมาจากความวิตกเก่ียวกบัการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัสสายพนัธุ์เดลตา ขณะท่ีเงินปอนด์ร่วงลงเน่ืองจากความกงัวลว่า การท่ีรัฐบาลองักฤษตดัสินใจผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะย่ิงทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากขึน้   ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความ

เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.21% แตะที่ 92.8856 เม่ือคืนนี ้ ยโูรอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 

ที่ระดบั 1.1791 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1809 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3659 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3768 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์

ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 0.7328 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7400 ดอลลาร์  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2758 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2605 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 109.46 เยน จากระดบั 110.07 เยน และอ่อน

คา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9182 ดอลลาร์ จากระดบั 0.9195 ดอลลาร์ 

• (+/-) อังกฤษหุ้นตก,ปอนด์ร่วง ผวาโควิดแผลงฤทธ์ิ หลังรัฐปลดล็อกดาวน์  ตลาดหุ้นองักฤษและสกลุเงินปอนด์ด่ิงลง ท่ามกลางความวิตกของนกั

ลงทนุท่ีว่า การท่ีรัฐบาลองักฤษตดัสินใจผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวนันี ้จะย่ิงทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดมี

ความรุนแรงมากขึน้  ทัง้นี ้ดชันี FTSE 100 ด่ิงลง 1.2% แตะระดบัต่ําสดุในรอบ 2 เดือน ขณะท่ีปอนด์ร่วงลง 0.45% สู่ระดบั 1.371 ดอลลาร์ และอ่อนค่า 

0.20% สูร่ะดบั 0.859 เทียบยโูร 

• (+/-) นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยืนยันการยกเลิก  ทัว่โลกจับตาอังกฤษวนันี ้หลงัจากท่ีรัฐบาลตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการ

ควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้จํานวนผู้ ติดเชือ้ยงัคงพุง่ขึน้ก็ตาม  ทัง้นี ้สื่อในองักฤษตา่งเรียกวนันีว้า่เป็น "วนัแหง่เสรีภาพ" (Freedom Day) 

โดยรัฐบาลจะยกเลิกมาตรการคมุเข้มท่ีมีการบงัคบัใช้ก่อนหน้านี ้รวมทัง้การสวมหน้ากากอนามยัและการเว้นระยะห่างทางสงัคม  นายบอริส จอห์นสนั 

นายกรัฐมนตรีองักฤษ ยืนยนัการยกเลิกมาตรการดงักล่าว โดยอ้างว่า แม้จํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ยงัคงพุ่งขึน้ แต่จํานวนผู้ เข้ารับการรักษาตวัใน

โรงพยาบาล และจํานวนผู้ เสียชีวิตยงัคงอยู่ภายใต้การควบคมุ 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 19 ก.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   
80** 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 อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซบีี(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 

 
 

 


