
  

                หากการดีดตัวของราคายังไม่สามารถยืน
เหนือแนวต้านระดับ 1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ อาจท า
ให้เกิดแรงขายกดดันให้ปรับตัวลงสู่ระดับ 1,794-1,791 
ดอลลารต์่อออนซ ์

21 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า โลกก าลงัอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 และการเสียชีวิตระลอกใหม่  นอกจากนี ้นายแพทยที์โดรสเตือนว่า ขณะนีเ้ป็นเวลา 19 เดือนหลงัเกิดการแพร่ระบาด และ 7 เดือนนับตัง้แต่วคัซีน
ตวัแรกไดร้บัการอนุมตัิ โดยภยัคุกคามจากการแพร่ระบาดทั่วโลกจะยงัคงอยู่ จนกว่าทกุประเทศจะสามารถจดัการกบัโรคโควิด-19 ได ้การระบาดของไวรสัโควิด-
19ท่ีส่อแววยืดเยือ้ต่อไป กระตุ้นแรงซือ้สินทรพัย์ปลอดภัยอย่างทองค า หนุนใหร้าคาทองค าฟ้ืนขึน้ท าระดับสูงสุดในระหว่างการซือ้ขายระหว่างวันบริเวณ 
1,813.64  ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะรว่งลงมาท าระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,803.20  ดอลลารต์่อออนซ ์เน่ืองจากดอลลารถ์กูซือ้ในฐานะสกุลเงินปลอดภยัเช่นกนั จึง
ท าใหเ้กิดการอ่อนตวัลงของราคาทองค า แนะน า ซือ้ขายเพื่อเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,794-1,791 ดอลลาร์
ต่อออนซไ์ดใ้หเ้ขา้ซือ้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1,818-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
21/07/2564 16:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.20 1,806.60 -2.60 -0.14 

Spot Silver ($) 24.92 25.19 0.27 1.08 

เงนิบาท (฿/$) 32.83 32.84 0.01 0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,200 28,100 -100 -0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.52 70.30 1.78 2.60 

ดชันดีอลลาร ์ 92.97 93.00 0.04 0.04 

เงนิยูโร (€/$) 1.1780 1.1775 0.00 -0.04 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,791    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+) ผอ. WHO เตือนโลกก าลังเข้าสู่ช่วงเร่ิมต้นของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ นายแพทยที์โดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ของ

องคก์ารอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า โลกก าลังอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการเสียชีวิตระลอกใหม่   ในระหว่างการ

ประชุมทางออนไลนก์ับสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ในกรุงโตเกียว นายแพทยที์โดรสกล่าวว่า ความลม้เหลวทั่วโลกในการจัดสรรวคัซีน 

การตรวจหาเชือ้ และการรกัษา ไดส้่งผลใหเ้กิดการแพรร่ะบาดแบบ 2 ทาง โดยประเทศท่ีมีวคัซีนเพียงพอสามารถกลบัมาเปิดเศรษฐกิจได ้ขณะท่ีประเทศ

อื่นๆ ตอ้งด าเนินมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคไวรสั-19  นายแพทยที์โดรสระบุว่า ความแตกต่างในดา้นการฉีดวคัซีนทั่วโลกเป็น

ฉากหนา้ของ "ความอยตุิธรรมอนัน่าสยดสยอง"  "เรื่องนีไ้ม่ไดเ้ป็นเพียงการกระท าท่ีผิดศีลธรรมรา้ยแรง แต่ยงัเป็นการท ารา้ยตนเองทัง้ในทางระบาดวิทยา

และเศรษฐกิจดว้ย" เขากล่าว พรอ้มกับเสริมว่า ยิ่งมีการแพร่ระบาดยาวนานขึน้เท่าใด ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและสงัคมก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ ้นเท่านั้น  

"โรคระบาดคือแบบทดสอบ และประชาคมโลกก าลงัสอบตก" นายแพทยที์โดรสระบ ุ ทัง้นี ้นายแพทยที์โดรสเตือนว่า ขณะนีเ้ป็นเวลา 19 เดือนหลงัเกิดการ

แพร่ระบาด และ 7 เดือนนับตัง้แต่วคัซีนตวัแรกไดร้บัการอนุมตัิ และโลกอยู่ในระยะเริ่มตน้ของการแพรร่ะบาดและการเสียชีวิตระลอกใหม่ เขาเสริมว่า ภยั

คกุคามจากการแพรร่ะบาดทั่วโลกจะยงัคงอยู่ จนกว่าทกุประเทศจะสามารถจดัการกับโรคโควิด-19 ได ้

• (+) ผู้เชี่ยวชาญเตือนยอดโควิดในโตเกียวเสี่ยงเข้าขั้นวิกฤตช่วงโอลิมปิก ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสาธารณสขุออกมาเตือนถึงสถานการณก์ารระบาดของโค

วิด-19 ในกรุงโตเกียวท่ีอาจเขา้ขั้นวิกฤต โดยคาดการณ์ว่ายอดผูต้ิดเชือ้อาจเพิ่มขึน้สูงกว่าปัจจุบันในช่วงตน้เดือนส.ค. ระหว่างการจัดการแข่ งขันกีฬา

โอลิมปิก ทัง้นี ้ผูเ้ชี่ยวชาญไดช้ีแ้จงต่อรฐับาลกรุงโตเกียวว่า ยอดผูต้ิดเชือ้เฉลี่ยรอบสัปดาหใ์นกรุงโตเกียวอาจแตะระดบั 2,600 รายต่อวนัเมื่อถึงวันท่ี 3 

ส.ค. หากแนวโนม้การระบาดยงัเพิ่มขึน้ในระดบัปัจจบุนั ซึ่งจะผลใหส้ถานการณ์ในกรุงโตเกียวเลวรา้ยกว่าการระบาดรอบท่ี 3 เมื่อช่วงฤดูหนาวท่ีผ่านมา 

ขณะท่ีการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกก าลงัจะเปิดฉากขึน้ในวนัท่ี 23 ก.ค.-8 ส.ค.นี ้คณะผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสาธารณสขุระบุว่า "อีกไม่ถึงสองสปัดาห ์สถานการณ์

ในกรุงโตเกียวจะวิกฤตกว่าการระบาดในรอบท่ี 3 มาก" ยอดผูต้ิดเชือ้รายวนัในโตเกียวพุ่งทะล ุ2,000 รายเมื่อช่วงตน้เดือนถึงกลางเดือนม.ค.ปีนี ้ซึ่งยงัคง

เป็นสถิติสงูสดุนบัจนถึงขณะนี ้ทัง้นี ้ผูเ้ชี่ยวชาญไดป้รบัตวัเลขคาดการณย์อดผูต้ิดเชือ้เฉลี่ยต่อวนัหลงัจากระบเุมื่อสปัดาหท่ี์ผ่านมาว่า ตวัเลขดงักล่าวอาจ

แตะระดบั 2,400 รายในวนัท่ี 11 ส.ค.  

• (+) โตเกียวพบผู้ติดเชือ้โควิดเพ่ิม 1,832 ราย สูงสุดต้ังแต่ช่วงกลางเดือนม.ค. รฐับาลกรุงโตเกียวเปิดเผยในวันนีว่้า ทางการพบผูต้ิดเชือ้โควิด -19 

รายใหม่ 1,832 ราย ซึ่งเป็นระดบัท่ีสงูที่สดุนบัตัง้แต่ช่วงกลางเดือนม.ค. โดยตวัเลขผูต้ิดเชือ้ท่ีเพิ่มสงูขึน้นัน้ไดส้รา้งความวิตกกงัวลใหก้บัทกุฝ่าย ในขณะท่ี

มหกรรมโตเกียวโอลิมปิกเตรียมเปิดฉากในวนัศุกรนี์แ้ลว้  ทัง้นี ้กรุงโตเกียวยงัอยู่ภายใตก้ารประกาศภาวะฉุกเฉินจนถึงวนัท่ี 22 ส.ค. โดยญ่ีปุ่ นมีประชากร

เพียง 34% ท่ีไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ยหน่ึงโดส  อย่างไรก็ตาม นายแพทยที์โดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) 

แสดงความคิดเห็นว่า คณะผูจ้ัดงานควรเดินหนา้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวต่อไป เพื่อแสดงใหโ้ลกไดเ้ห็นถึงกิจกรรมท่ีสามา รถจัดขึน้ได้

ดว้ยการวางแผนและการใชม้าตรการท่ีเหมาะสม ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับแรงหนุนจากผลประกอบการสดใส-หุ้นท่องเที่ยวพุ่ง ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ โดยไดร้บัแรงหนุนจากการ

เปิดเผยผลประกอบการท่ีสดใสของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบลชูิพ ประกอบกับการท่ีหุน้กลุ่มการท่องเที่ยวกลบัมาทะยานขึน้ในวนันี ้หลังปรบัตวั

ลงต่อเนื่องมานานหลายสปัดาห ์ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 447.81 จดุ เพิ่มขึน้ 1.20 จดุ หรือ +0.27% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนี

เปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,239.92 จุด เพิ่มขึน้ 23.65 จุด หรือ +0.16% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,382.36 จุด เพิ่มขึน้ 35.51 จุด 

หรือ +0.56% 

 

       ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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.   1.60M** 1.68M 

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

วนัพธุท่ี 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. 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. 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. 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 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 

      


