
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งอ่อนตัวลงจาก High บริเวณ 1,808.41 ดอลลารต่์อออนซ ์ลงมาท า Low บริเวณ 1,801.30 ดอลลารต่์อออนซ ์ รบัแรงกดดันจาก 
ดอลลารแ์ข็งค่าขึน้เมื่อเทียบสกุลเงินยูโร แมต้วัเลขเศรษฐกิจสหรฐัเมื่อวานออกมาอ่อนแอซึ่งกดดนัดอลลาร ์แต่ดอลลารอ์่อนไม่มาก และกลับมาแข็งค่าขึน้เนื่องจาก
การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)  ส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินจนกว่าเงินเฟ้อจะแตะเป้าหมายที่ 2% ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณว่าจะคงอตัราดอกเบีย้
ต ่าต่อไปอีก 2 ปี  พรอ้มยืนยันเดินหนา้โครงการซือ้สินทรพัย ์หรือ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที่ระดับ 1.85 ลา้นลา้นยูโร จนถึงสิน้
เดือนมีนาคม 2022 เป็นอย่างนอ้ย หรืออาจขยายออกไปจนกว่าจะวิกฤต COVID-19 จะสิน้สุดลง และประธานอีซีบียังกังวลเรื่องโควิดกลายพันธุท์ี่ระบาดเร็วจะ
กระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ จึงท าใหยู้โรอยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อในเชา้วนันี ้ ทองค าจึงถูกขายเป็นระยะ  ส าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผย ดชันีผูจ้ัดการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการทัง้ฝ่ังยูโรโซนและสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,794-1,791 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ แต่กรอบแนวตา้นดา้นบนค่อนขา้งจ ากัด การขยบัขึน้จะมีแนวตา้นโซน 1,813-1,818 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกได ้
จะท าใหม้ีมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึน้ ราคาอาจมีโอกาสปรบัตัวขึน้ทดสอบแนวตา้นถัดไปโซน 1,833 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะน ารอซือ้ระยะสัน้ในบริเวณ โซน 1,794-
1,791 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากหลดุแนวรบั 1,791 ดอลลารต่์อออนซ)์ แต่หากราคาขยบัขึน้ใหพ้ิจารณาบริเวณ 1,813-1,818 ดอลลารต่์อออนซเ์ป็นจุดปิด
สถานะซือ้ท าก าไร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        เน้นการซือ้ขายท าก าไรระยะสั้นในกรอบหลังจากราคา

มีแรงขายท าก าไรออกมาเพ่ิม การเปิดสถานะซือ้แนะน ารอการอ่อนตัว

ลงเข้ าใกล้แนวรับพิ จารณาโซน 1,794-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ ์

พิจารณาโซน 1,813-1,818 ดอลลารต่์อออนซข์ายเพ่ือท าก าไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 กรกฎาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
23/07/2564 12:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.90 1,804.06 -1.84 -0.10 

Spot Silver ($) 25.41 25.38 -0.03 -0.12 

เงนิบาท (฿/$) 32.88 32.91 0.03 0.09 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,950 28,100 150 0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.60 73.50 -0.10 -0.14 

ดชันดีอลลาร ์ 92.83 92.87 0.04 0.04 

เงนิยูโร (€/$) 1.1769 1.1771 0.00 0.02 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

       1,791    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+)  ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ จับตาหุ้นกลุ่มเทคโนฯ หลังจีนจ่อลงดาบตีตี โกลบอล ตลาดหุน้เอเชียเปิดเชา้นีเ้คลื่อนไหวในแดนลบ ขณะท่ีนกั
ลงทุนจบัตาหุน้กลุ่มเทคโนโลยีของจีนในฮ่องกง หลงัมีรายงานข่าวว่าทางการจีนเตรียมใชบ้ทลงโทษขัน้สงูกบับริษัทตีตี โกลบอล อิงค ์(Didi Global 
Inc) ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,571.72 จดุ ลดลง 3.01 จดุ หรือ -0.08% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 27,740.95 
จดุ เพิ่มขึน้ 17.11 จดุ หรือ +0.0.06% ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดท าการวนันี ้(23 ก.ค.) เนื่องในวนักีฬา (Sports Day)    นกัลงทนุจบัตาความเคลื่อนไหวหุน้
กลุ่มเทคโนโลยีของจีนในฮ่องกง หลงัส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า รฐับาลจีนก าลงัพิจารณาใชม้าตรการลงโทษขัน้เด็ดขาดกบัตีตี โกลบอล ซึ่งเป็น
ผูบ้ริหารแอปพลิเคชนัเรียกรถโดยสารตีตีชสูิง (DiDi Chuxing) โดยบทลงโทษดงักล่าวอาจเป็นการสั่งปรบัเป็นเงินมลูค่า 2.8 พนัลา้นดอลลาร ์ซึ่งสงู
กว่าท่ีบรษิัทอาลีบาบาโดนปรบัไปเมื่อตน้ปีนี ้ไปจนถึงการบงัคบัใหต้ีตี โกลบอลเพิกถอนการจดทะเบียนในตลาดหุน้สหรฐั 

• (+) อิสราเอลเผยวัคซีนไฟเซอรม์ีประสิทธิภาพลดลงเหลือ 39% ในช่วงไวรัสเดลตาระบาด กระทรวงสาธารณสขุอิสราเอลเปิดเผยว่า วคัซีน
ของบรษิัทไฟเซอรม์ีประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคโควิด-19 ลดลงเหลือเพียง 39% ในอิสราเอล ตวัเลขดงักล่าวอา้งอิงจากการส ารวจพบในระหว่าง
วนัท่ี 20 มิ.ย.-17 ก.ค. โดยพบว่าประสิทธภาพของวคัซีนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงท่ีไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาแพรร่ะบาดในอิสราเอล  อตัรา
ประสิทธิภาพล่าสดุนี ้ลดต ่าลงอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัอตัราประสิทธิภาพ 64% ในระหว่างวนัท่ี 6 มิ.ย.-3 ก.ค. และ 94.3% ในระหว่างวนัท่ี 2 
พ.ค.-5 มิ.ย. อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของวคัซีนในการป้องกนัอาการป่วยรุนแรงจากโควิด-19 ในอิสราเอลนัน้ ปัจจบุนัอยู่ท่ีประมาณ 91.4% และ
ประสิทธิภาพในการป้องกนัการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลอยู่ท่ี 88% ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า นบัตัง้แต่เริ่มการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ใน
อิสราเอลเมื่อวนัท่ี 20 ธ.ค. 2563 มีชาวอิสราเอลกว่า 5.75 ลา้นคน หรือคิดเป็นอตัราส่วน 61.6% ของพลเมืองทัง้หมด ไดร้บัการฉีดวคัซีนโดสแรก
แลว้ ขณะท่ีมีประชาชน 5.28 ลา้นคนไดร้บัวคัซีนโดสสองแลว้ 

• (+) ธปท.หว่ันโควิดฉุด GDP แนะรัฐออกมาตรการการเงิน-การคลังรับมือให้เพียงพอ แบงกช์าติหวั่นสถานการณต์ิดเชือ้โควิด-19 รุนแรง
และลากยาวเกินคาด ท าใหต้อ้งล็อกดาวนน์านขึน้ ฉุดเศรษฐกิจปีนีท้รุด 0.8-2% จบัตาสาธารณสขุวิกฤติ ภาคการผลิตชะงกั แนะรฐัออกมาตรการ
การเงิน-การคลงัรบัมือใหเ้พียงพอ ขณะท่ีส านกัวิจยัเอกชนแห่หั่นเป้าจีดีพี นางสาวชญาวดี ชยัอนนัต ์ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ ท่ีท าใหก้ารติดเชือ้รุนแรงและลากยาวกว่าท่ีคาดการณ ์ท่ี
ส่งผลใหภ้าครฐัออกมาตรการล็อกดาวน ์13 จงัหวดัรวม กทม.เพื่อควบคุมการระบาด แต่สถานการณปั์จจุบนัยงัมีความไม่แน่นอนสงู และการล็อก
ดาวนย์งัมีความเสี่ยงจะยืดเยือ้ออกไป ทัง้นี ้ธปท.จดัท าประมาณการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2564 โดยคาดว่าในกรณีท่ีสถานการณด์ีขึน้
ภายหลังล็อกดาวน์ คือ หากควบคุมการระบาดท าให้ผู้ติดเชือ้รายวันลดลง 40% จากปัจจุบันอยู่ท่ีกว่า1 หมื่นคนต่อวัน และสามารถควบคุม
สถานการณไ์ดใ้นเดือน ส.ค. จะส่งผลกระทบต่อคาดการณจ์ีดีพีปีนีล้ดลง 0.8% แต่ในกรณีท่ีสถานการณย์ ่าแย่ คือควบคุมการระบาดใหล้ดลงได้
เพียง 20% ซึ่งมีความเสี่ยงจะกลบัมาระบาดซ า้ จะส่งผลกระทบต่อคาดการณจ์ีดีพีปีนีล้ดลง 2.0% จากคาดการณจ์ีดีพีปีนีโ้ต 1.8% ขณะท่ีการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะชา้กว่าท่ีคาดการณ ์เพราะขึน้อยู่กับการกระจายวคัซีนเป็นส าคญั อีกทัง้การระบาดของไวรสัสายพนัธุส์่งผลให้
ภูมิคุม้กันหมู่ อาจตอ้งเพิ่มสงูขึน้มาอยู่ท่ีระดบั 90-92% จากเดิม 80% นอกจากนีย้งัมีปัจจยักดดนัอื่นๆ เช่น นโยบายการเปิดประเทศของต่างชาติ 
นโยบายการคลงัและการกระตุน้เศรษฐกิจ ฐานะการเงินและสภาพคล่องธุรกิจ ฯลฯ 

• (-) CDC ยันวัคซีนจอหน์สันฯ มีประโยชนใ์นการป้องกันโควิดมากกว่าความเส่ียง คณะกรรมการท่ีปรกึษาของศนูยค์วบคุมและป้องกันโรค
แห่งสหรฐั (CDC) ยืนยันว่า ประโยชนข์องวคัซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สันนัน้มีมากกว่าความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ โดย
ขณะนี้ CDC ก าลังทบทวนรายงานเก่ียวกับความผิดปกติทางระบบประสาทท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ยาก รายงานท่ีน าเสนอในการประชุมของ
คณะกรรมการท่ีปรกึษาของ CDC เรื่องแนวทางการฉีดวคัซีนระบวุ่า พบผูป่้วยดว้ยอาการกิลแลง-บารเ์ร (Guillain-Barre syndrome) อยู่ท่ี 8.1 ราย
ต่อจ านวนการฉีดวคัซีน 1 ลา้นโดส ซึ่งสงูกว่าท่ีคาดการณไ์วใ้นประชากรทั่วไป และสงูเกือบ 8 เท่าของอตัราท่ีพบในการฉีดวคัซีนของไฟเซอรแ์ละโม
เดอรน์า     

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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 เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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 ์   419K** 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.7%** 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.86M** 5.80M 

วนัศุกรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   -0.2% -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 กรก าคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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