
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,791 1,778 1,766 

 1,818 1,833 1,845 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง  3.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ระหว่างวนัราคาทองคําจะทะยานขึน้ไปทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,824.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุ

จากความวิตกว่าการกลบัมาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID -19 สายพนัธุ์เดลต้า  อาจคกุคามการเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกและเศรษฐกิจสหรัฐ  ล่าสดุ CDC แถลงว่า จํานวนผู้

ติดเชือ้ COVID-19 ได้พุ่งขึน้ในสหรัฐ  ขณะท่ีมีผู้ ติดเชือ้สายพันธุ์เดลตาคิดเป็น 83% ของผู้ ติดเชือ้ทัง้หมดในสหรัฐ สูงกว่าระดับ 50% ท่ีพบในช่วงวนัท่ี 27 มิ.ย.-3 ก.ค.  สถานการณ์

ดังกล่าวกระตุ้นแรงซือ้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนีร้าคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ยังได้รับแรงหนุนเพ่ิมจากอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ท่ีร่วงลงแตะระดบัต่ําสดุบริเวณ  1.128% ซึง่เป็นระดบัต่ําสดุนบัตัง้แต่ก.พ. จากแรงซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเช่นกนั  อย่างไรก็

ดี  ราคาทองคําเผชิญกบัแรงขายทํากําไรในเวลาต่อมา  ประกอบกบัดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือนคร่ึงท่ี 93.17 เม่ือวนัองัคารจากความต้องการสกลุเงินปลอดภยั  

ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีฟื้นตวัขึน้มาเคล่ือนไหวเหนือ 1.210% อีกครัง้  นัน่ทําให้เกิดแรงเทขายทองคําอย่างรวดเร็ว  จนทําให้ราคาทองคําด่ิงลงเกือบ 20 

ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัสูงสุดในระหว่างวนั  สู่ระดบัต่ําสุดบริเวณ 1,805.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปล่ียนแปลง  สําหรับวนันีไ้ม่มีกําหนดการ

เปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1824.82 1805.07 1812.00 1809.20 -3.20 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,811.64 25.73 92.59 

MA 50 Days 1,835.48 26.83 91.24 

MA 200 Days 1,823.29 25.86 91.36 

RSI 9 Days 49.19 25.61 67.86 

RSI 14 Days 48.31 30.95 65.87 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,028.55 0.00 

ishare 17,321.89 -129.73 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9130 0.6941 0.7812 
10 วนั 0.2360 -0.1227 -0.0003 
20 วนั -0.0876 -0.3526 -0.6880 
50 วนั 0.8970 -0.6548 0.8685 
100 วนั 0.8926 0.3991 0.7398 
200 วนั 0.4157 -0.3080 0.7777 

 

 

21 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                ซือ้ขายเพื่อเก็งกาํไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว 

หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,794-1,791 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ให้เข้าซือ้ และทยอยปิดสถานะทํา

กาํไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,818-1,833 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดบั 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจ

ทําให้เกิดแรงขายกดดันให้ปรับตัวลงสู่ระดับ 1,794-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคา

สามารถทรงตวัรักษาระดบัไว้ได้ ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ และหากยืนเหนือโซนแนว

ต้านแรกได้ ราคาจะปรับตวัขึน้ทดสอบแนวต้านถดัไปโซน 1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 



 

 

• (+) อังกฤษเตรียมส่งเรือรบ 2 ลําเข้าประจาํการในน่านนํา้เอเชียเป็นการถาวร  รัฐบาลองักฤษเปิดเผยในวนันีว้่า องักฤษจะจดัส่งเรือรบ 2 ลําเข้า

ประจําการในน่านนํา้เอเชียเป็นการถาวร หลงัจากท่ีเรือบรรทกุเคร่ืองบินควีนเอลิซาเบธและเรือคุ้มกันได้เดินทางไปยงัญ่ีปุ่ นเม่ือเดือนก.ย. ในขณะท่ีจีน

พยายามแย่งชิงอิทธิพลเหนือน่านนํา้กบัสหรัฐและญ่ีปุ่ น  ความเคลื่อนไหวดงักลา่วมีขึน้ ในขณะที่องักฤษได้เดินหน้ากระชบัความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คง

กบัญ่ีปุ่ น ซึง่แสดงความวิตกกงัวลถึงความทะเยอทะยานของจีนที่ต้องการแผ่ขยายอิทธิพลด้านดินแดนในช่วงไมก่ี่เดือนที่ผ่านมา ซึง่รวมถึงประเดน็ไต้หวนั 

• (+) ADB หั่นคาดการณ์ GDP ของไทยปีนีเ้หลือ 2.0% ตํ่าสุดในอาเซียน ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของไทยในปีนีเ้หลือเพียง 2.0% ซึง่เป็นตวัเลขคาดการณ์ต่ําท่ีสดุของประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จากเดิมคาดการณ์ท่ี

ระดบั 3.0% โดยระบุว่า การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุน รวมทัง้ภาคการท่องเท่ียวของไทย  

อย่างไรก็ดี ADB ได้ปรับเพ่ิมคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า สูร่ะดบั 4.9% จากเดิมที่ระดบั 4.5%   

• (+) ไวรัสเดลตาครองสหรัฐ! หลังระบาดกว่า 80% ในผู้ตดิเชือ้ทัง้หมด  ศนูย์ควบคมุและปอ้งกนัโรคแหง่สหรัฐ (CDC) แถลงว่า จํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัส

โควิด-19 ได้พุ่งขึน้ในสหรัฐ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์เดลตา โดยขณะนีส้หรัฐมีผู้ ติดเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์เดลตาคิดเป็น 83% ของผู้ ติดเชือ้

ทัง้หมด สงูกวา่ระดบั 50% ที่พบในช่วงวนัที่ 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 

• (+) จีนบอกปัดข้อกล่าวหาเร่ืองแฮกเกอร์ โต้อเมริกาลอบเจาะล้วงข้อมูลไซเบอร์  สํานักข่าวเอพีรายงานว่า ทางการจีนได้ออกมาปฏิเสธข้อ

กล่าวหาจากสหรัฐฯ และชาติตะวนัตก ท่ีบอกว่าจีนอยู่เบือ้งหลงัการเจาะล้วงอีเมล์ของ Microsoft Exchange พร้อมกล่าวหากลบัว่า สหรัฐฯ เป็นฝ่าย

โจมตีทางไซเบอร์ซึง่สร้างความเสียหายต่อหน่วยงานของจีน  โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศจีน จ้าว หลี่เจียน ยงัเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกการตัง้

ข้อหากบัพลเมืองชาวจีน 4 คน วา่ทํางานให้กบัรัฐบาลจีนเพ่ือโจรกรรมข้อมลูด้านการค้า เทคโนโลยี และการวิจยัทางการแพทย์ของสหรัฐฯ  โฆษกจ้าว หลี่

เจียน กล่าวว่า สหรัฐฯ รวมหวักบัประเทศพนัธมิตรเพ่ือกล่าวหาจีนโดยไม่มีหลกัฐาน เลื่อนลอย และเต็มไปด้วยความสบัสน โดยมีแรงจงูใจทางการเมือง

เป็นหลกั ซึง่จีนไมส่ามารถยอมรับได้ 

• (-) ปอนด์อ่อนค่า วติกโควดิระบาดหนักในองักฤษ  เงินปอนด์อ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ

คืนนี ้(20 ก.ค.) เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัจํานวนผู้ ติดเชือ้และผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่พุง่ขึน้ในประเทศองักฤษ ขณะที่สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็ง

คา่เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงเดินหน้าซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั ทา่มกลางการแพร่ระบาดทัว่โลกของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัสสายพนัธุ์เดล

ตา  ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.09% แตะที่ 92.9675 เม่ือคืนนี ้ 

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดบั 109.82 เยน จากระดบั 109.46 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9211 ฟรังก์ จาก

ระดบั 0.9182 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2694 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2758 ดอลลาร์แคนาดา  

เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.3626 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3659 ดอลลาร์ ขณะท่ียโูรอ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.1782 ดอลลาร์ 

จากระดบั 1.1791 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.7330 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7328 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 549.95 จุด นลท.ช้อนซือ้หลังหุ้นร่วงหนัก  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(20 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุเข้า

ช้อนซือ้หุ้นท่ีร่วงลงอย่างหนกัเม่ือวนัจนัทร์ท่ีผ่านมา ซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจเรือสําราญ ขณะท่ีหุ้นกลุ่มธนาคารดีดตวัขึน้ตามทิศทาง

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้รายงานตวัเลขการสร้าง

บ้านของสหรัฐท่ีสงูเกินคาดในเดือนมิ.ย.  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,511.99 จุด เพ่ิมขึน้ 549.95 จุด หรือ +1.62% ดชันี S&P500 ปิดที่ 

4,323.06 จดุ เพ่ิมขึน้ 64.57 จดุ หรือ +1.52% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,498.88 จดุ เพ่ิมขึน้ 223.89 จดุ หรือ +1.57% 

• (+/-) สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านพุ่งขึน้ 6.3% ในเดือน

มิ.ย. สู่ระดบั 1.643 ล้านยูนิต สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 1.590 ล้านยูนิต จากระดบั 1.546 ล้านยนิูตในเดือนพ.ค.  ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้าง

บ้านในเดือนมิ.ย.ได้รับแรงหนนุจากอปุสงค์ในตลาด แม้ว่าราคาไม้ ซึ่งเป็นวสัดกุ่อสร้างท่ีสําคญัในการสร้างบ้าน ยงัคงปรับตวัขึน้ก็ตาม  อย่างไรก็ดี การ

อนญุาตก่อสร้างบ้านร่วงลง 5.1% สูร่ะดบั 1.598 ล้านยนิูตในเดือนมิ.ย. 

 

 

 

 

 

                         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.   
1.60M** 1.68M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   
1.64M** 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 อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(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 

 
 

 


