
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,791 1,778 1,766 

 1,818 1,833 1,845 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง  6.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ราคาทองคําอ่อนตวัลงจากระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,813.64  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดนัจากการท่ีนกั

ลงทนุกลบัมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) อีกครัง้  หลงัจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั และโคคา-โคล่า  ทําให้นกั

ลงทนุเข้าช้อนซือ้หุ้นติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 2 จนผลกัดนัดชันีดาวโจนส์ให้ปิดปรับตวัเพ่ิมขึน้ 286.01 จดุ  พร้อมกบักระตุ้นแรงขายสินทรัพย์ปลอดภยัในวงกว้าง  ทัง้พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ,  ดอลลาร์

สหรัฐ  และทองคํา  ทัง้นี ้ แรงขายพนัธบตัรช่วยหนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีให้ดีดตวัขึน้แตะระดบั 1.30% อีกทัง้ดีมานด์ในการประมลูพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ20 ปี

มลูค่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อคืนนีเ้ป็นไปอย่างอ่อนแอจึงหนนุบอนด์ยีลด์เพิ่ม  สถานการณ์ดงักล่าว  กดดนัราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  นัน่ทํา

ให้ราคาทองคําร่วงลงทดสอบระดบัตํ่าสดุในรอบกว่า 1 สปัดาห์บริเวณ  1,794.85  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนท่ีจะมีแรงซือ้ Buy the dip สลบัเข้ามา  นอกจากนี ้ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุจาก

ดชันีดอลลาร์ท่ีร่วงลงจากระดบัสงูสดุในรอบกวา่ 3 เดือนจากแรงขายสกลุเงินปลอดภยัอีกด้วย  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีต้ิดตามการผลการประชมุธนาคาร

กลางยโุรป(ECB)คาดคงอตัราดอกเบีย้และวงเงินการเข้าซือ้สินทรัพย์ตามเดิม  แต่แนะนําตดิตามสญัญาณการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคตจากถ้อยแถลงของประธาน ECB รวมถึงติดตาม

การเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน, ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจจาก CB และยอดขายบ้านมือสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1813.64 1794.85 1809.70 1803.00 -6.20 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,811.14 25.70 92.62 

MA 50 Days 1,834.89 26.80 91.27 

MA 200 Days 1,822.73 25.87 91.35 

RSI 9 Days 44.39 35.39 61.94 

RSI 14 Days 45.62 37.12 62.20 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,028.55 0.00 

ishare 17,321.89 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.8300 0.3316 0.7073 
10 วนั 0.4014 -0.0566 -0.0014 
20 วนั -0.1276 -0.3662 -0.6662 
50 วนั 0.8935 -0.6712 0.8719 
100 วนั 0.8915 0.3875 0.7473 
200 วนั 0.4171 -0.3176 0.7715 

 

 

22 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                เน้นทํากําไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว ราคา

ทองคํายังมีกําลังซือ้ที่ ไม่มากนัก แนะนําติดตามการ

เคล่ือนไหวของราคาโซน 1,794-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์  

หากสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง แนะนําพิจารณาเข้าซือ้

เพื่อทาํกาํไรระยะสัน้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงซือ้อยู่ในระดบัจํากัดทําให้การลงทุนอาจต้องเก็งกําไรในลกัษณะรอจงัหวะ โดยหากราคา

ทองคําไม่สามารถยืนเหนือต้าน 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีแนวโน้มท่ีราคาจะอ่อนตัวลง

ทดสอบโซน 1,794-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักล่าวได้ จะ

เกิดแรงซือ้เพ่ิมขึน้  

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยจํานวนผู้ขอสินเช่ือจํานองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว เหตุดอกเบีย้ปรับตัวขึน้  สมาคมนายธนาคารเพ่ือการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ 

เปิดเผยว่า จํานวนผู้ ย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือการจํานองลดลงในสปัดาห์ท่ีแล้ว โดยได้รับผลกระทบจากราคาบ้านท่ีพุ่งขึน้ และสต็อกบ้านท่ีตึงตวั รวมทัง้อตัรา

ดอกเบีย้เงินกู้ จํานองท่ีปรับตวัขึน้  ทัง้นี ้จํานวนผู้ ย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือการจํานองลดลง 4% ในสปัดาห์ที่แล้ว  จํานวนผู้ ท่ีย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือการรีไฟแนนซ์ลดลง 

2.8% ในสปัดาห์ท่ีแล้ว ขณะที่จํานวนผู้ ย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือการซือ้ที่อยู่อาศยัด่ิงลง 6.4% แตะระดบัต่ําสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ค.ปีที่แล้ว 

• (+) วัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' กระตุ้นแอนตบิอดต่ีอสายพันธ์ุเดลต้าได้ตํ่ากว่า  ผลการศกึษาประสิทธิภาพของวคัซีน BBIBP-CorV ของบริษัทซิโนฟาร์ม ต่อ

เชือ้โคโรนาไวรัสท่ีกลายพนัธุ์ ระบวุ่า วคัซีนสตูรนีก้ระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีต่อเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์เดลต้าได้ต่ํากว่าไวรัสสายพนัธุ์เดิม ตามรายงานของสํานกั

ข่าวรอยเตอร์  ผู้ ท่ีได้รับวคัซีนสตูรดงักล่าวมีระดบัแอนติบอดีต่อไวรัสสายพนัธุ์เดลตาลดลง 1.38 เท่า เม่ือเทียบกบัแอนติบอดีต่อไวรัสสายพนัธุ์เดิมท่ีพบ

เป็นครัง้แรกท่ีเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จากผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อตัวอย่างเชือ้ท่ีเก็บจากชาวศรีลังกา  ผลการศึกษาดังกล่าวจัดทําโดย

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีชยวรรธนปุระ สภาเทศบาลกรุงโคลมัโบของศรีลังกา และมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ ผลการศึกษานี ้

เผยแพร่เม่ือวนัจนัทร์ และยงัไมไ่ด้รับการทบทวนโดยผู้ เช่ียวชาญที่ไมเ่ก่ียวข้องกบังานวิจยัดงักลา่ว    

• (+) ผลวิจัยชีว้ัคซีน 'จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน' ป้องกันติดโควิดกลายพันธ์ุได้น้อยลง  ผลการศึกษาท่ีจดัทําโดยนกัวิจยัท่ีมหาวิทยาลยันิวยอร์ก 

เปิดเผยว่า วคัซีนโควิดของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (Johnson & Johnson) อาจมีประสิทธิผลลดลงเม่ือใช้กบัเชือ้โคโรนาไวรัสกลายพนัธุ์ท่ีกําลงั

ระบาดอยู่ในหลายประเทศ  แนทธาเนียล แลนเดา หวัหน้าคณะนกัวิจยัชดุนีก้ล่าวว่า วคัซีนโควิดของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั ท่ีใช้เพียงเข็มเดียว มิได้มี

อตัราการปอ้งกนัเชือ้ที่กลายพนัธุ์ได้เหมือนวคัซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) และโมเดอร์นา (Moderna)  ผลการวิจยัซึง่ใช้วิธีศกึษา

เลือดของกลุ่มตวัอย่าง ถกูโพสต์ทางอินเทอร์เน็ตเม่ือวนัองัคาร แต่ยงัไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญคนอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบังานวิจยั และยงัไม่ได้

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ แสดงให้เห็นผลที่คล้ายกบัการทดสอบครัง้ก่อน ๆ ที่ชีว้า่ วคัซีนแบบเข็มเดียวไม่สามารถสร้างภมิูคุ้มกนัที่เพียงพอสําหรับเชือ้

ไวรัสสายพนัธุ์เดลตาและแลมบ์ดา 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า นลท.หันซือ้สินทรัพย์เส่ียงหลังตลาดหุ้นพุ่ง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(21 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุเร่ิมหนัไปถือครองสกลุเงินท่ีเป็นสินทรัพย์เสี่ยง เช่นยโูรและปอนด์ หลงัจากตลาดหุ้นทัว่โลกดีดตวั

ขึน้อย่างแข็งแกร่ง  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.22% แตะท่ี 92.7613 

เม่ือคืนนี ้ ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1799 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1782 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3715 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.3626 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สูร่ะดบั 0.7357 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7330 ดอลลาร์  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือ

เทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 110.27 เยน จากระดบั 109.82 เยน แต่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9172 ฟรังก์ จากระดบั 0.9211 ฟรังก์ และ

อ่อนคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.2558 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2694 ดอลลาร์แคนาดา 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 286.01 จุด ขานรับผลประกอบการสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุง่ขึน้เม่ือคืนนี ้(21 ก.ค.) ขานรับผลประกอบการท่ี

แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึง่รวมถึงบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั และโคคา-โคล่า นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที่นกัลงทนุเข้าช้อนซือ้

หุ้นติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 2 หลงัจากดชันีดาวโจนส์ทรุดตวัลงรุนแรงท่ีสดุในรอบเกือบ 9 เดือนเม่ือวนัจนัทร์ที่ผ่านมา  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 

34,798.00 จดุ เพ่ิมขึน้ 286.01 จดุ หรือ +0.83% ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,358.69 จดุ เพ่ิมขึน้ 35.63 จดุ หรือ +0.82% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,631.95 จดุ 

เพ่ิมขึน้ 133.08 จดุ หรือ +0.92% 

• (+/-) อายุคาดเฉล่ียในสหรัฐฯ ปีที่แล้ว ลดตํ่าสุดนับตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง  ข้อมลูจากศนูย์ควบคมุและปอ้งกนัโรคของสหรัฐฯหรือ CDC 

เม่ือวนัพธุ ระบวุ่า Life expectancy หรือ อายคุาดเฉลี่ย ในสหรัฐฯ ในปีท่ีแล้ว ลดลง 1.5 ปี ถือเป็นการลดลงของอายคุาดเฉลี่ยท่ีมากท่ีสดุภายในหนึ่งปี

นบัตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  นอกจากนี ้อายคุาดเฉลี่ยของชาวอเมริกนัผิวดําและเชือ้สายละตินยงัลดลงถึงสามปีภายในปีท่ีผ่านมา ตามรายงาน

ของสํานกัข่าว The Associated Press  การลดลงของอายคุาดเฉลี่ยมีสาเหตหุลกัจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสาเหตถุึงเกือบ 74 เปอร์เซ็นต์

ของสาเหตทุัง้หมดท่ีทําให้อายคุาดเฉลี่ยลดลง เม่ือปีท่ีผ่านมา มีชาวอเมริกนัเสียชีวิตกว่า 3.3 ล้านคน เป็นจํานวนมากท่ีสดุในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ 

โดยเป็นผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ราว 11 เปอร์เซน็ต์ 

 

 

 

 

 

                         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   
2.1M** -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 

 
 

 


