
  

                     การดีดตัวของราคายังไม่สามารถยืนเหนือ
แนวต้านระดับ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท าให้เกิดแรงขาย
กดดันให้ปรับตัวลงสู่ระดับ 1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลุด
แนวรับดังกล่าวให้ระวังแรงขายทีเ่พิ่มขึน้ 

22 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  นกัลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในวนันี ้คาดจะคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท่ี้ระดบั 0% รวมถึงคงดอกเบีย้เงินฝากท่ีธนาคาร
พาณิชยฝ์ากไวก้ับ ECB ท่ี -0.5% และคงอตัราดอกเบีย้เงินกูท่ี้ระดบั 0.25%  อย่างไรก็ดี สิ่งท่ีตลาดรอดคูือ ถอ้ยแถลงของนางคริสติน ลาการด์ ประธาน ECB ว่า 
จะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจฝ่ังยูโรโซนอย่างไร และจะส่งสัญญาณเก่ียวกับแผนการซือ้พันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP) อย่างไร  ทัง้นี ้หาก ECB มีมมุมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจฝ่ังยโูรโซนและส่งสญัญาณเตรียมลดหรือยตุิการเขา้ซือ้พนัธบตัร คาดจะส่งผลหนนุยโูร ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนุนราคาทองค าได ้ แต่ในทางตรงกันขา้ม หาก ECB มีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจฝ่ังยูโรโซนและส่งสัญญาณเพิ่มวงเงินหรือเดินหนา้ซือ้พันธบตัรตาม
โครงการ PEPP คาดจะส่งผลกดดนัยูโร ซึ่งจะเป็นปัจจยักดดนัราคาทองค า  เบือ้งตน้ เนน้ท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั ราคาทองค ายงัมีก าลงัซือ้ท่ีไม่มากนัก 
แนะน าติดตามการเคลื่อนไหวของราคาโซนแนวรบั 1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์ หากสามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกรง่ แนะน าพิจารณาเขา้ซือ้เพื่อท าก าไรระยะสัน้  แต่
หากหลดุแนวรบัดงักล่าวใหช้ะลอการเขา้ซือ้ออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
22/07/2564 16:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,803.00 1,798.49 -4.51 -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 71.87 -0.25 -0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 92.78 92.76 -0.02 -0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.1792 1.1799 0.00 0.06 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,791    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+) ออสเตรเลียเตือนยอดโควิดอาจเพ่ิมต่อเน่ือง แม้ล็อกดาวนห์ลายสัปดาห ์ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในออสเตรเลียเพิ่มสงูขึน้อีกครัง้ แมจ้ะด าเนิน

มาตรการล็อกดาวนม์านานหลายสปัดาห ์โดยเจา้หนา้ท่ีเตือนว่า ยอดผูต้ิดเชือ้จะเพิ่มมากขึน้และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศก าลงัรบัมือเพื่อ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา รายงานระบุว่า รฐันิวเซาทเ์วลส ์ซึ่งเป็นรฐัท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในออสเตรเลีย รายงานพบผู้

ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 124 ราย เมื่อเทียบกบัระดบั 110 รายในวนัก่อนหนา้ และแตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณใ์นปีนี ้โดยผูต้ิดเชือ้ส่วนใหญ่มาจาก

เมืองซิดนีย ์เมืองหลวงของรฐั ซึ่งอยู่ในสปัดาหท่ี์ 4 ของมาตรการล็อกดาวน ์ส่วนรฐัวิกตอเรีย ซึ่งก าลงัเขา้สู่การล็อกดาวนส์ปัดาหท่ี์ 2 รายงานพบผูต้ิดเชือ้

รายใหม่ 26 ราย ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 22 ราย 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนลุ้นธนาคารกลางยุโรปผ่อนคลายการเงินต่อ  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตัวขึน้ต่อเน่ือง หลังบรรดาบริษัทจด

ทะเบียนในยโุรปเปิดเผยแนวโนม้ผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัติดตามการประชมุของธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในวนันี ้โดยคาดว่า

ธนาคารจะตดัสินใจด าเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายต่อไป ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 455.30 จุด เพิ่มขึน้ 1.33 จุด หรือ +0.29% 

ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,533.22 จุด เพิ่มขึน้ 110.72 จุด หรือ +0.72% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 

6,498.31 จดุ เพิ่มขึน้ 33.83 จดุ หรือ +0.52% 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก รับความหวังวัคซีนต้านไวรัสเดลตา,จับตาผลประชุม ECB ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึน้ โดยนักลงทนุขาน

รบัรายงานข่าวเก่ียวกับประสิทธิภาพของวคัซีนของบริษัทไฟเซอรแ์ละบริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ในการป้องกนัเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา พรอ้มทัง้

จับตาธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งมีก าหนดประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบีย้ในวันนี้ ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าท่ี 

27,705.25 จดุ เพิ่มขึน้ 480.67 จดุ หรือ +1.77% ส่วนตลาดหุน้ญ่ีปุ่ น ปิดท าการวนันี ้(22 ก.ค.) เนื่องในวนัแห่งทะเล (Marine Day)  

• (-) จีนกล่าวขอบคุณปธน.ไต้หวันทางอ้อม หลังแสดงความห่วงใยเหตุน ้าท่วมในจีน รฐับาลจีนกล่าวขอบคณุทางออ้มต่อประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน 

ของไตห้วนั ส  าหรบัขอ้ความแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณน์ า้ท่วมครัง้ใหญ่ในมณฑลเหอหนานของจีน   โฆษกของนางไช่แถลงว่า นางไช่รูส้กึกังวลและ

ขอแสดงความเสียใจต่อผูป้ระสบภยั โดยเธอหวงัว่าชีวิตของทกุคนจะกลบัมาเป็นปกติโดยเรว็ท่ีสดุ ภายหลงัจากนัน้ ส  านกักิจการไตห้วนัของจีนไดอ้อกมา

แสดงความขอบคุณต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการไต้หวันและผูค้นจากทุกสาขาอาชีพ ท่ีแสดงความกังวลและแสดงความเสียใจต่อพืน้ท่ีประสบภัยใน

รูปแบบต่างๆ" นอกจากนีย้งัขอบคุณบริษัทไตห้วนัท่ีบริจาคเงินและวสัดเุพื่อบรรเทาสาธารณภยั นายจอหน์น่ี เจียง หวัหนา้พรรคก๊กมินตั๋ง  ซึ่งเป็นฝ่ายคา้น

หลกัของไตห้วนั ก็ไดอ้อกมาแสดงความเสียใจต่อเหตกุารณน์ า้ท่วมดงักล่าวดว้ยเช่นกนั อน่ึง จีนไดย้กเลิกการเจรจาอย่างเป็นทางการกับไตห้วนั หลงัจาก

นางไช่ชนะการเลือกตัง้ครัง้แรกในปี 2559 และตัง้แต่นัน้มาความสมัพนัธข์องทัง้ 2 ดินแดนก็ย ่าแย่ลง  ดา้นไตห้วนัก็แสดงความไม่พอใจต่อการซอ้มรบทาง

ทหารของจีนท่ีเกิดขึน้ซ  า้แลว้ซ า้เล่าใกลก้ับไตห้วัน ขณะท่ีจีนประณามสหรฐัท่ีใหก้ารสนับสนุนไตห้วนัเพิ่มขึน้ ก่อนหนา้นี ้นางไช่เคยเรียกรอ้งใหจ้ีนกลบัมา

เปิดการเจรจาอีกครัง้ โดยย า้ว่าตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกนั อย่างไรก็ตาม จีนไดป้ฏิเสธค ารอ้งดงักล่าว 

• (+/-) จีนเร่งอพยพประชาชนนับหมื่น เหตุพายุจ่อพัดถล่มพื้นที่ตอนเหนือ ทางการจีนเร่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพืน้ท่ีประสบ

อุทกภยัทางตอนกลางของจีนในวนันี ้ขณะเจา้หนา้ท่ีรายงานว่า ยอดผูเ้สียชีวิตจากฝนตกหนักในมณฑลเหอหนานท่ียืดเยือ้มาเป็นเวลาเกือบสัปด าหน์ั้น 

เพิ่มขึน้เป็น 33 คนแลว้ในขณะนี ้หลายเมืองของจีนถูกน า้ท่วมอย่างหนักและพืชผลถูกท าลาย ขณะท่ีพายก าลงัเคลื่อนตวัไปยงัพืน้ท่ีตอนเหนือ ทางดา้น

ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ความเสียหายโดยตรงต่อเศรษฐกิจในขณะนีอ้ยู่ท่ี 1.22 พันลา้นหยวน (189 ลา้นดอลลาร)์  ส  านักพยากรณ์อากาศประ จ า

มณฑลเหอหนานไดย้กระดบัการประกาศเตือนภัยพายุใน 4 เมืองทางตอนเหนือของมณฑลเหอหนานขึน้สู่สีแดง ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุของระบบเตือนภัย

สภาพอากาศ โดยเมืองที่ไดร้บัผลกระทบไดแ้ก่ ซินเซียง, อนัหยาง, เหอป่ี และเจียจั่ว  

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 ์   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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.8% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ 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. 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 ้

 

      


