
 

 

 

 

   

สรุป   ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้(21 ก.ค.) ขานรบัผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของ
บริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทราว 85% ในดชันี S&P 500 ท่ีรายงานผลประกอบการแลว้ ต่างก็มีก าไรสงูกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ช่วยใหน้ักลงทุนเริ่มมีมมุมองบวก
ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ และช่วยคลายความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในขณะนี ้ นอกจากนี ้ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากการท่ีนัก
ลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้ติดต่อกันเป็นวนัท่ี 2 หลงัจากดชันีดาวโจนสท์รุดตวัลงรุนแรงที่สดุในรอบเกือบ 9 เดือนเมื่อวนัจันทรท่ี์ผ่านมา ปัจจยัดงักล่าวส่งผลทัง้บวก
และลบต่อราคาทองค า ทางหน่ึงคือกระตุน้แรงขายพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั หนนุบอนดย์ีลดฟ้ื์น ส่งผลกดดนัราคาทองค า  อีกทางคือ
กระตุน้แรงขายดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัย ส่งผลหนุนราคาทองค าไว ้ ราคาทองค าจึงแกว่งสลบัขึน้ลงในกรอบ  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า 
แรงซือ้อยู่ในระดบัจ ากัดท าใหก้ารลงทุนอาจตอ้งเก็งก าไรในลกัษณะรอจังหวะ โดยหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือตา้น 1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มี
แนวโนม้ที่ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบโซน 1,794-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวได ้จะเกิดแรงซือ้เพิ่มขึน้   แนะน ากลยุทธ์
การลงทุน รอจังหวะเขา้ซือ้ หากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,794-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,791 ดอลลารต์่อออนซ)์ และการ
ขายใหท้ยอยท าก าไรหากราคาดีดตวัขึน้ไปทดสอบบริเวณแนวตา้น 1,818-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                            เน้นท ำก ำไรระยะสั้นจำกกำรแกว่งตัว รำคำทองค ำ

ยังมีก ำลังซือ้ที่ไม่มำกนัก แนะน ำติดตำมกำรเคลื่อนไหวของรำคำ

โซน 1,794-1,791 ดอลลำร์ต่อออนซ์  หำกสำมำรถยืนได้อย่ำง

แข็งแกร่ง แนะน ำพิจำรณำเข้ำซือ้เพื่อท ำก ำไรระยะสั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 กรกฎำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
22/07/2564 11:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,803.00 1,798.45 -4.55 -0.25 

Spot Silver ($) 25.24 25.16 -0.08 -0.32 

เงนิบาท (฿/$) 32.85 32.84 -0.01 -0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,100 28,000 -100 -0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.12 71.83 -0.29 -0.40 

ดชันดีอลลาร ์ 92.78 92.76 -0.02 -0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.1792 1.1797 0.00 0.04 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

 

       1,791    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+) ดอลลำร์อ่อนค่ำ หลังดีดตัวท ำนิวไฮ 3 เดือน ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกรา้เงิน ปรบัตวัลงในวนันี ้หลงัจากดีดตวัขึน้ในช่วงแรกแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือน ดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ในช่วงแรก โดยไดอ้านิสงสจ์ากค าสั่งซือ้ใน
ฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 นักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าดอลลารจ์ะยงัคงแข็งค่าในไตรมาส 3 
โดยดชันีดอลลารจ์ะดีดตวัแตะ 96.0-97.0 

• (-) ตลำดหุ้นเอเชียเปิดบวกตำมดำวโจนส ์ขำนรับผลประกอบกำรสดใส ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้
นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้(21 ก.ค.) ขานรบัผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี ้ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากการท่ีนักลงทุนเขา้
ชอ้นซือ้หุน้ติดต่อกันเป็นวนัท่ี 2 หลงัจากดชันีดาวโจนสท์รุดตวัลงรุนแรงที่สดุในรอบเกือบ 9 เดือนเมื่อวนัจนัทรท่ี์ผ่านมา  ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้
จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,563.66 จดุ เพิ่มขึน้ 1 จุด หรือ +0.03% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 27,464.28 จดุ เพิ่มขึน้ 239.7 จุด หรือ +0.88%   ส่วน
ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ น ปิดท าการวนันี ้(22 ก.ค.) เนื่องในวนัแห่งทะเล (Marine Day)  

• (-)  ผลวิจัยชี้วัคซีนไฟเซอร์และแอสตร้ำเซนเนก้ำ 2 โดสป้องกันสำยพันธุ์เดลตำได้ดี   ผลวิจัยล่าสุดซึ่งเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ New 
England Journal of Medicine (NEJM) เมื่อวานนี้ระบุว่า วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และบริษัทแอสตรา้เซนเนก้า เมื่อฉีดครบทั้ง 2 โดสแล้ว จะมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตาไดด้ีเหมือนกับท่ีสามารถป้องกันสายพันธุอ์ลัฟาซึ่งเป็นสายพนัธุห์ลกัท่ีแพร่ระบาดในช่วง
ก่อนหนา้นี ้ผลการวิจยัล่าสดุซึ่งตีพิมพใ์นวารสาร NEJM นี ้สนบัสนนุผลวิจยัของกระทรวงสาธารณสขุขององักฤษ (PHE) ท่ีเผยแพรเ่มื่อเดือนพ.ค.เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของวคัซีนของไฟเซอรแ์ละของแอสตรา้เซนเนกา้จากขอ้มลูการใชง้านจริง  ผลวิจยัล่าสดุพบว่า วคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้ 2 โดสมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการติดเชือ้แบบแสดงอาการจากสายพันธุ์เดลตาได ้88% เทียบกับสายพันธุ์อลัฟาท่ี 93.7% ซึ่งตรงกับตัวเลขท่ีมีการรายงานก่อนหนา้นี ้
ขณะเดียวกันวคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้ยงัสามารถป้องกันการติดเชือ้จากสายพนัธุเ์ดลตาได ้67% ซึ่งมากกว่า 60% ท่ีรายงานก่อนหนา้นี ้อีกทัง้ยงัป้องกัน
สายพนัธุอ์ลัฟาได ้74.5% เทียบกบัตวัเลขก่อนหนา้นีท่ี้ระดบั 66% ผลการวิจยัล่าสดุยงัระบดุว้ยว่า วคัซีนของไฟเซอรแ์ละแอสตรา้เซนเนกา้มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันสายพนัธุเ์ดลตา อย่างไรก็ดี งานวิจัยดงักล่าวเนน้ย า้ว่า การฉีดวคัซีนเพียงโดสเดียวนัน้ไม่สามารถใหก้ารปกป้องไดม้ากเพียงพอ โดยพบว่า 
วคัซีนไฟเซอร ์1 โดสมีประสิทธิภาพในการป้องกนัสายพนัธุเ์ดลตาเพียง 36% ขณะที่วคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้นัน้มีประสิทธิภาพเพียง 30% 

• (-) BNY Mellon ร่วมทุน Pure Digital แพลตฟอรม์เทรดคริปโทสถำบัน  BNY Mellon ธนาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอเมริกาเขา้ร่วมกับธนาคารอีก 5 
แห่ง ลงทุนแพลตฟอรม์เทรดบิตคอยนร์ะดบัสถาบนั 'Pure Digital' ตัง้เป้าทา้ชนเจา้ตลาดเดิมอย่าง Coinbase และ FTX นบัเป็นแพลตฟอรม์เทรดคริปโท
แห่งแรกท่ีน าโดยผูเ้ล่นในกลุ่มธนาคาร  Financial Times รายงานในวันพุธท่ีผ่านมาว่า ธนาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอเมริกา  BNY Mellon ซึ่งเป็นหน่ึงใน
ธนาคารผู้รบัฝากทรพัยส์ินรายใหญ่ท่ีสุด ประกาศใหก้ารสนับสนุนและร่วมกิ จการกับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโทระดับสถาบันอย่าง 'Pure Digital' ใน
ลอนดอน เพื่อท่ีจะเปิดใหท้ าการซือ้ขายคริปโทในระดับสถาบันผ่านแพลตฟอรม์ Pure Digital  ในรายงานก็ยังกล่าวถึงการท่ีธนาคารต่างๆ ท่ีไดใ้หก้าร
สนับสนุน Pure Digital ในครัง้นีอ้ย่าง BNY Mellon, State Street และธนาคารอื่นๆ ตอ้งเขา้มาแข่งขนักับบริษัทแลกเปลี่ยนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แลว้
อย่าง Coinbase หรือ FTX อีกดว้ย  หากแผนการนีส้  าเร็จ Pure Digital จะกลายเป็นแพลตฟอรม์ซือ้ขายแรกท่ีใหบ้ริการโดยธนาคาร และ Campbell 
Adams ผูร้่วมก่อตัง้ Pure Digital ก็ไดก้ล่าวว่า การซือ้ขายบิตคอยนค์รัง้แรกบนแพลตฟอรม์ใหม่นีจ้ะเกิดขึน้ภายในหน่ึงสปัดาหนี์ ้  "เราไม่กังวลเก่ียวกับ
การปรบัตวัเองเขา้กับธนาคาร ตลาด crypto ตอ้งการธนาคาร ฉันไม่คิดว่าจะสามารถขยายไดห้ากไม่มีธนาคาร" Adams กล่าว  Jason Vitale ผูจ้ัดการ
ฝ่ายอตัราแลกเปลี่ยนต่างประเทศของ BNY Mellon ไดแ้สดงความเห็นต่อแผนการในครัง้นีว่้า   "สินทรพัยด์ิจิทลั จะเขา้มารวมอยู่ในตลาดโลกอย่างมาก
ขึน้ในอนาคตอย่างแน่นอน และจากแผนยทุธศาสตรข์อง BNY Mellon การรว่มงานกนัในครัง้นี ้ก็เป็นเป็นการพฒันาขีดความสามารถดา้นสินทรพัยด์ิจิทลั
ใหล้กูคา้ของเรา ตลอดทัง้วงจรการคา้"  ก่อนหนา้นีท้าง BNY Mellon ก็ไดเ้ปิดใหบ้ริการคสัโตเดียนคริปโทในเดือนกมุภาพนัท่ีผ่านมา เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้สถาบนัท่ีเพิ่มมากขึน้ และตัง้แต่ตอนนัน้มาทางธนาคารก็ไดป้ระกาศว่าจะใหบ้ริการคสัโตเดียนและการจดัการส าหรบัลกูคา้รายใหญ่ ซึ่ง
ก็รวมไปถึงบริษัททรสัตบ์ิตคอยนย์กัษ์ใหญ่อย่าง Grayscale อีกดว้ย  ในขณะที่ BNY Mellon ก าลงัเขา้มามีส่วนรว่มในอตุสาหกรรมคริปโทมากย่ิงขึน้ผ่าน
การรว่มทนุ เช่น กับ Pure Digital ในครัง้นี ้มนัก็ดเูหมือนว่าจะเป็นการดงึดูดความในใจของเหล่าสถาบนัในตลาดการเงินดั้งเดิมในขณะนีด้ว้ยเช่นเดียวกัน 
และถึงแมว่้าตลาดคริปโทอาจจะซบเซาลงมาบา้งจากช่วงตน้ปีท่ีผ่านมา แต่การเขา้มามีส่วนร่วมในตลาดคริปโทของเหล่าสถาบนัต่างๆ ก็ไม่ไดล้ ดนอ้ย
ถอยลงเลย        ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      กำรประกำ ตัวเลขส ำคั ทำงเ ร  กิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

 การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร 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 ์   2.1M** -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  0.8% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.89M 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 กรก าคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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