
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้ถูกกดดนั จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์โดย Dollar Index ยืนเหนือ 93 สวนทางสกุลเงินปอนดท์ี่อ่อนค่าลง หลังกระทรวงสาธารณสุข
องักฤษเปิดเผยเม่ือวนัอังคาร(20ก.ค.)ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 รายใหม่จ านวน 46,558 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชือ้ในประเทศอยู่ที่ 
5,519,602 ราย  ทัง้นี ้จ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในช่วงวนัที่ 14-20 ก.ค. สงูกว่าถึง 40.7% เม่ือเทียบกับช่วงวนัที่ 7-13 ก.ค.  ส่วนจ านวนผูเ้สียชีวิตจากไวรสัโควิด-19 เพ่ิมขึน้ 
96 ราย ซึ่งเป็นระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่วนัที่ 24 มี.ค. สู่ระดบั 128,823 ราย    ขณะที่รฐับาลองักฤษไดต้ดัสินใจยกเลิกมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ตัง้แต่
เม่ือวานนี ้แมจ้ านวนผูต้ิดเชือ้ยงัคงพุ่งขึน้ก็ตาม  ดา้นนายจิม รีด นักวิเคราะหจ์ากดอยซแ์บงก์ กล่าวว่า ทั่วโลกก าลงัจับตาการด าเนิ นการของรฐับาลองักฤษ เนื่องจาก
อาจจะเป็นการปทูางใหป้ระชาชนกลบัไปใชช้ีวิตตามปกติ หรืออาจจะกลายเป็นการเตือนใหเ้ห็นว่าประเทศที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด -19 ในอตัราสงูยงัคงเผชิญปัญหาการ
แพร่ระบาดต่อไปอีกนาน  เพ่ิมความตอ้งการดอลลารใ์นฐานะ Safe Haven Currency และสกัดแรงฟ้ืนของราคาทองค า  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่าหากการดีด
ตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นระดบั 1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจท าใหเ้กิดแรงขายกดดนัใหป้รบัตวัลงสู่ระดบั 1,794-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หาก
ราคาสามารถทรงตัวรกัษาระดับไวไ้ด ้ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสั้นอีกครัง้ และหากยืนเหนือโซนแนวตา้นแรกได ้ราคาจะปรบัตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นถัดไปโซน 1,833 
ดอลลารต์่อออนซ ์  แนะน ากลยุทธ์การลงทุน  การเขา้ซือ้ยังคงเน้นการเก็งก าไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตัวลงมา ในโซน 1,794-1,791 
ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่งทองค าออกขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นที่ 
1,818-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                          ซือ้ขายเพื่อเก็งก าไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว หาก

ราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,794-1,791 ดอลลาร์ต่อ

ออนซไ์ด้ให้เข้าซือ้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณ

แนวต้าน 1,818-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
21/07/2564 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.20 1,807.98 -1.22 -0.06 

Spot Silver ($) 24.92 24.90 -0.02 -0.08 

เงนิบาท (฿/$) 32.83 32.86 0.03 0.09 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,200 28,150 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.52 68.88 0.36 0.53 

ดชันดีอลลาร ์ 92.97 93.04 0.07 0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1780 1.1773 0.00 -0.06 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

       1,791    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+)  ผลวิจัยชีวั้คซีนของจอหน์สันฯโดสเดียวป้องกันสายพันธุเ์ดลตา-แลมบด์าได้น้อยลง หนงัสือพิมพนิ์วยอรก์ไทมสร์ายงานผลการวิจยัล่าสดุว่า 
วคัซีนของบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สัน (J&J) มีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันการติดเชือ้จากไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาและสาย
พนัธุแ์ลมบด์า เมื่อเทียบกับสายพันธุป์กติ ซึ่งบ่งชีว่้า อาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งฉีดวคัซีนเพิ่มเติมใหก้ับประชาชนราว 13 ลา้นคนท่ีไดร้บัวคัซีนของ J&J 
โดยทีมผูวิ้จัยใหค้  าแนะน าว่า การฉีดวคัซีนโดสท่ี 2 ควรใชว้คัซีน mRNA ของไฟเซอร -์บิออนเทค หรือวัคซีนของโมเดอรน์า ดร.นาธาเนียล แลนเดา นัก
ไวรสัวิทยาจาก Grossman School of Medicine แห่งมหาวิทยาลยันิวยอรก์และผูน้  าทีมวิจัยครัง้นี ้เปิดเผยว่า ผลวิจัยดงักล่าวอาจท าใหค้ณะกรรมการ
อาหารและยา (FDA) ของสหรฐัตอ้งหนัมาทบทวนค าแนะน าท่ีว่า ประชาชนในสหรฐัท่ีไดร้บัวคัซีนครบทัง้ 2 โดสแลว้ ยงัไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน
กระตุน้ภูมิในขณะนี ้"สิ่งที่เราตอ้งการจะสื่อสารนัน้ไม่ใช่ว่าประชาชนไม่ควรรบัวคัซีนของ J&J แต่เราหวงัว่าในอนาคตจะมีการฉีดวคัซีนของ J&J, ไฟเซอร ์
หรือโมเดอรน์าเพิ่มอีก 1 โดสเพื่อกระตุน้ภมูิคุม้กนัของรา่งกาย" ดร.แลนเดากล่าว 

• (+) ผู้ช่วย'แนนซี เพโลซี'ติดเชือ้โควิดแม้ได้รับวัคซีนครบโดส ท าเนียบขาวออกแถลงการณว่์า "เจา้หนา้ท่ีท าเนียบขาวซึ่งไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้ มี
ผลตรวจเชือ้ไวรสัโควิด-19 เป็นบวก และไดเ้ขา้รบัการกกัตวัแลว้ในขณะนี"้ "หน่วยแพทยข์องท าเนียบขาวไดต้ิดต่อพูดคุยกับผูท่ี้มีประวตัิใกลช้ิดกบับุคคล
ทั้งสอง และไดค้  าตอบว่าบุคคลทั้งสองไม่มีการสัมผัสใกลช้ิดกับผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีคนอื่นๆของท าเนียบขาว ส่วนเจา้หน้าท่ีท่ีติดเชื ้ อนั้นมีอาการ
เล็กน้อย" ด้านส านักงานของนางเพโลซียืนยันว่า ผู้ช่วยของนางเพโลซีมีผลการตรวจเชื ้อโควิด -19 เป็นบวก หลังจากเข้าประชุมร่วมกับกลุ่ม
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสงักัดพรรคเดโมแครตจากรฐัเท็กซสัท่ีเดินทางมายงักรุงวอชิงตนัเมื่อสปัดาหท่ี์ผ่านมา เมื่อวนัเสารท่ี์ผ่านมา สม าชิกพรรคเดโม
แครตจากรัฐเท็กซัส 5 คนซึ่งได้พบปะกับนางคามาลา แฮรร์ิส รองประธานาธิบดีสหรัฐ มีผลการตรวจเชื ้อโควิด-19 เป็นบวก ด้านส านักงานรอง
ประธานาธิบดีสหรฐัระบวุ่า นบัตัง้แต่นัน้ นางแฮรร์ิสไดเ้ขา้รบัการตรวจหาเชือ้โควิด แต่มีผลเป็นลบ ขณะนีก้  าลงัอยู่ในระหว่างการเฝา้ติดตาม 

• (-) ดอลลารท์ านิวไฮ 3 เดือน สวนทางปอนดร่์วงต ่าสุด 5 เดือน กังวลโควิดพุ่ง ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบ
กับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนในวนันี ้โดยไดอ้านิสงสจ์ากค าสั่งซือ้ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลาง
ความวิตกเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19   ปอนดร์่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 5 เดือนเทียบดอลลารใ์นวนันี ้และต ่าสดุในรอบ 5 สปัดาห์
เทียบยโูร ท่ามกลางความวิตกของนกัลงทนุต่อการพุ่งขึน้ของจ านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในองักฤษ 

• (-)  อังกฤษติดโควิดรายวันกว่า 40,000 ราย ดันยอดรวมทะลุ 5,500,000 ราย  อังกฤษติดโควิดรายวันกว่า 40,000 ราย ดันยอดรวมทะล ุ
5,500,000 ราย ขณะนายกรฐัมนตรีอังกฤษ ยืนยันควบคุมสถานการณ์ได ้ กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเปิดเผยเมื่อวันอังคาร(20ก.ค.)ว่า ในช่วง 24 
ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 รายใหม่จ านวน 46,558 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชือ้ในประเทศอยู่ท่ี 5,519,602 ราย  ทัง้นี ้จ านวนผูต้ิดเชือ้
โควิด-19 ในช่วงวนัท่ี 14-20 ก.ค. สูงกว่าถึง 40.7% เมื่อเทียบกับช่วงวันท่ี 7-13 ก.ค.  ส่วนจ านวนผูเ้สียชีวิตจากไวรสัโควิด-19 เพิ่มขึน้ 96 ราย ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุนับตัง้แต่วนัท่ี 24 มี.ค. สู่ระดบั 128,823 ราย รฐับาลองักฤษไดต้ดัสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ตัง้แต่เมื่อ
วานนี ้แมจ้ านวนผูต้ิดเชือ้ยงัคงพุ่งขึน้ก็ตาม นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ ยืนยนัการยกเลิกมาตรการดงักล่าว โดยอา้งว่า แ มจ้ านวนผูต้ิด
เชือ้ไวรสัโควิด-19 ยังคงพุ่งขึน้ แต่จ านวนผูเ้ขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล และจ านวนผูเ้สียชีวิตยงัคงอยู่ภายใตก้ารควบคุม อย่างไรก็ดี นายจิม รีด 
นักวิเคราะหจ์ากดอยซแ์บงก ์กล่าวว่า ทั่วโลกก าลังจับตาการด าเนินการของรฐับาลอังกฤษ เน่ืองจากอาจจะเป็นการปูทางใหป้ระชาชนกลับไปใช้ ชีวิต
ตามปกติ หรืออาจจะกลายเป็นการเตือนใหเ้ห็นว่าประเทศท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในอตัราสงูยงัคงเผชิญปัญหาการแพรร่ะบาดต่อไปอีกนาน  ทัง้นี ้
นายจอห์นสันเคยยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์มาแลว้ครัง้หน่ึงในปีท่ีแลว้ แต่ก็ต้องกลับมาบังคับใช้ใหม่ หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ แล ะหาก
เหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน้อีกครัง้หน่ึง ก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวกรับดาวโจนสดี์ดแรง ข้อมูลศก.ภูมิภาคสดใส  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึน้เป็นส่วนใหญ่ โดยไดแ้รงหนนุจาก
ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้เน่ืองจากนักลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้ท่ีร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทรท่ี์ผ่านมา นอกจากนี ้ยังขานรบั
ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีสดใสในภูมิภาคท่ีเปิดเผยในวนันี ้ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 27,523.75 จุด เพิ่มขึน้ 135.59 จุด หรือ 0.50% และ
ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 27,159.11 จดุ ลดลง 100.14 จดุ หรือ -0.37% 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษ กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -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 แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

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

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

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

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

 การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   80** 81 

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

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.60M** 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.64M** 1.57M 

วนัพธุท่ี 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้ดิบมนัรายสปัดาห ์   -4.6M -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. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐั  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. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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