
  

                   กรอบแนวต้านด้านบนค่อนข้างจ ากัด การ
ขยับขึน้จะมีแนวต้านโซน 1,813-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากยังไม่สามารถขึ้นไปยืนได้ มีโอกาสอ่อนตัวลง โดย
ประเมินแนวรับ 1,794-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์

23 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  การระบาดของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ไดก้่อใหเ้กิดความกงัวลเกี่ยวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  โดยในหลายประเทศพบการติดเชือ้ของไวรสัที่เรง่ตวั
ขึน้ ทัง้นี ้สิงคโปรป์ระกาศเลื่อนพิธีสวนสนามเนื่องในวนัชาติซึ่งมีก าหนดจะจัดขึน้ในวนัที่ 9 ส.ค.นี ้ท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ในสิงคโปรเ์มื่อช่วงกลางเดือนก.ค. 
เกิดขึน้ที่รา้นคาราโอเกะ, ไนทค์ลบั รวมไปถึงท่าเรือประมง ท าใหเ้มื่อวานนีร้ฐับาลไดย้กระดบัมาตรการควบคุมโรคใหเ้ขม้งวดมากขึน้ ซึ่งรวมถึงการสั่งหา้มทานอาหาร
นอกบา้น และหา้มรวมกลุ่มเกินสองคน  ขณะที่ ออสเตรเลียคุมเขม้ล็อกดาวนซ์ิดนียห์ลงัพบผูติ้ดโควิดใหม่มากเป็นสถิติ  ทางดา้นกรุงโตเกียวประเทศญ่ีปุ่ นยังคงอยู่
ภายใตก้ารประกาศภาวะฉุกเฉินครัง้ที่ 4 ซึ่งจะมีผลไปจนถึงวนัที่ 22 ส.ค. หรือครอบคลมุระยะเวลาจดัการแข่งขนัโอลิมปิกทัง้หมดซึ่งจะสิน้สดุลงในวันที่ 8 ส.ค. ขณะที่
ล่าสุดญ่ีปุ่ นพบผูติ้ดเชือ้โควิดในการแข่งขนัโอลิมปิกเพิ่มอีก 19 ราย ก่อนพิธีเปิดคืนนี ้ แนวโนม้ดังกล่าวกระตุน้แรงซือ้สินทรพัยป์ลอดภัย หนึ่งในนั้นคือทองค า  แต่
ดอลลารแ์ละพนัธบตัรรฐับาลยงัไดแ้รงซือ้เช่นกนั สะทอ้นจากดชันีดอลลารท์ี่ปรบัสงูขึน้ ขณะที่บอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีมีการฟ้ืนขึน้เช่นกนั นอกจากนี ้ธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด)มีก าหนดการประชุมในสัปดาหห์นา้ประจ าวนัที่ 27-28 ก.ค.  ส่งผลใหน้ักลงทุนชะลอการเขา้ซือ้ทองค า  แนะน าเนน้การซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ในกรอบ
หลังจากราคามีแรงขายท าก าไรออกมาเพิ่ม การเปิดสถานะซือ้แนะน ารอการอ่อนตวัลงเขา้ใกลแ้นวรบัพิจารณาโซน 1,794-1,791 ดอลลารต่์อออนซ ์พิจารณาโซน 
1,813-1,818 ดอลลารต่์อออนซแ์บ่งปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
23/07/2564 16:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.90 1,804.68 -1.22 -0.07 

Spot Silver ($) 25.41 25.32 -0.09 -0.35 

เงนิบาท (฿/$) 32.88 32.91 0.03 0.08 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.60 73.82 0.22 0.30 

ดชันดีอลลาร ์ 92.83 92.88 0.05 0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.1769 1.1774 0.00 0.04 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,791    1,778  1,766 

        1,818    1,833  1,845 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐออกโรงฉะจีนหลังบ่ายเบี่ยงไม่ให้ WHO เข้าสืบหาต้นตอโควิด รฐับาลสหรฐัแสดงความผิดหวัง หลังจากท่ีจีนปฏิเสธแผนขององคก์าร

อนามัยโลก (WHO) ท่ีขอเขา้ตรวจสอบตน้ตอการระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะท่ี 2 พรอ้มกับต าหนิจีนว่าขาดความรบัผิดชอบ นางเจน ซากี โฆษก

ท าเนียบขาวแถลงต่อสื่อมวลชนว่า "เรารูส้ึกผิดหวงัเป็นอย่างยิ่ง" พรอ้มยืนยนัว่า สหรฐัและประเทศอื่นๆ จะยงัคงเดินหนา้เรียกรอ้งใหจ้ี นเปิดทางเขา้ถึง

ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อจะไดท้ราบถึงตน้ตอการระบาดในช่วงเริ่มตน้ ทั้งนี ้ไวรสัดังกล่าวตรวจพบเป็นครัง้แรกท่ีเมืองอู่ฮั่นของจีนเมื่อปลายปี 2562 ก่อนจะ

ลกุลามไปทั่วโลก  การแถลงของนางซากีเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายเจิง อีซ้ิน รองผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติจีน (NHC) ออกมาระบุ

เมื่อวานนีว่้า จีนไม่ขอรบัขอ้เสนอเพื่อเขา้สืบหาตน้ตอไวรสัโควิด-19 ของ WHO รวมถึงขอ้สนันิษฐานท่ีว่า ไวรสัอาจหลดุรอดมาจากหอ้งวิจัยในประเทศจีน 

นางซากียงัย า้ว่า การสืบหาตน้ตอของ WHO เป็นสิ่งส  าคญัมากเพื่อป้องกันการระบาดในอนาคต "น่ีคือการช่วยชีวิตคนในภายภาคหนา้ ไม่ใช่เวลาท่ีจะมา

ปฏิเสธการรว่มมือกนั" 

• (+) สิงคโปร์เลื่อนจัดพิธีสวนสนามวันชาติหลังปชช.กดดัน ขณะยอดติดโควิดยังเพ่ิม สิงคโปรป์ระกาศเลื่อนพิธีสวนสนามเน่ืองในวันชาติซึ่งมี

ก าหนดจะจัดขึน้ในวนัท่ี 9 ส.ค.นี ้เน่ืองจากประชาชนมีความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่  กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์

ประกาศเลื่อนพิธีสวนสนามประจ าปีไปจนถึงวนัท่ี 21 ส.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีการยกเลิกมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมรอบล่าสดุเพื่อควบคุมยอดผูต้ิดเชือ้

ท่ีเพิ่มสูงขึน้  ทัง้นี ้การระบาดระลอกใหม่ในสิงคโปรเ์มื่อช่วงกลางเดือนก.ค. เกิดขึน้ท่ีรา้นคาราโอเกะ, ไนทค์ลบั รวมไปถึงท่าเรือประมง ท าใหเ้มื่อวานนี้

รฐับาลไดย้กระดบัมาตรการควบคมุโรคใหเ้ขม้งวดมากขึน้ ซึ่งรวมถึงการสั่งหา้มทานอาหารนอกบา้น และหา้มรวมกลุ่มเกินสองคน 

• (+) ออสเตรเลียคุมเข้มล็อกดาวนซิ์ดนียห์ลังพบผู้ติดโควิดใหม่มากเป็นสถิติ รฐันิวเซาทเ์วลสข์องออสเตรเลียเปิดเผยในวนันีว่้า พบผูต้ิดเชือ้โควิด-

19 ใหม่รายวนัท าสถิติมากท่ีสดุในปีนี ้ส่งผลใหเ้กิดการล็อกดาวนท่ี์เขม้งวดขึน้ในเมืองซิดนียซ์ึ่งเจา้หนา้ท่ีรฐัเรียกว่า "ภาวะฉกุเฉินแห่งชาติ" นอกจากนี ้นาง

แกลดิส เบรีจิเกลียน นายกเทศมนตรีของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ยงัมีแนวโนม้จะขยายเวลาค าสั่งใหป้ระชาชนอยู่แต่ในบา้นในเมืองซิดนียอ์อกไปอีกจากเดิมท่ีจะ

สิน้สดุในวนัท่ี 30 ก.ค.  "ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่า จ านวนผูต้ิดเชือ้นัน้จะไม่เป็นไปในแบบท่ีเราหวงั" นางเบรีจิเกลียนกล่าวขณะท่ีประกาศพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 

ใหม่ 136 รายในรฐันิวเซาท์เวลส ์ทั้งนี ้โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาซึ่งติดเชือ้ไดง้่ายกว่าไดแ้พร่ระบาดไปสู่รฐัวิกตอเรียและรฐัเซาท์ออสเตรเลีย น าไปสู่

มาตรการท่ีท าให้พลเมืองกว่าครึ่งหน่ึงของออสเตรเลียตอ้งอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวน์  มาตรการล็อกดาวนด์ังกล่าวท าใหเ้ศรษฐกิจส่ วนใหญ่ของ

ประเทศหยดุชะงกั แมป้ระเทศอื่น ๆ เช่น องักฤษและสหรฐัจะสามารถเปิดเศรษฐกิจไดแ้ลว้ 

• (+) ญี่ปุ่ นพบผู้ติดเชือ้โควิดในการแข่งขันโอลิมปิกเพ่ิมอีก 19 ราย ก่อนพิธีเปิดคืนนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขนัโอลิมปิกกล่าวในวนันีว่้า ญ่ีปุ่ น

พบผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัโอลิมปิกท่ีติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มอีก 19 รายในวนันี ้ซึ่งเป็นวนัจัดพิธีเปิดการแข่งขนั โดยผูต้ิดเชือ้รายใหม่ท่ีพบนี ้มี 3 รายท่ีอาศยัอยู่ใน

หมู่บา้นนกักีฬาโอลิมปิกท่ีกรุงโตเกียว  จ านวนผูต้ิดเชือ้ดงักล่าวถือเป็นระดบัท่ีสงูสดุในเดือนนี ้ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นนกักีฬาจากต่างประเทศ 3 รายซึ่งขณะนี้

อยู่ระหว่างการกกัตวั 

• (-) จีนกวาด FDI คร่ึงปีแรกสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี หลังรัฐออกนโยบายดึงดูดต่างชาติ กระทรวงพาณิชยจ์ีนเปิดเผยในวนันีว่้า ยอดการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ท่ีไหลเขา้สู่จีนในช่วงครึ่งปีแรก เติบโตอย่างรวดเรว็ อนัเนื่องมาจากนโยบายของรฐับาลที่จะยกระดบัสภาพแวดลอ้มในการ

ท าธุรกิจ นายจง ฉางชิง เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงพาณิชยร์ะบุว่า ยอด FDI ท่ีไหลเขา้สู่จีนในช่วงครึง่ปีแรกพุ่งขึน้ 28.7% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 6.0784 แสน

ลา้นหยวน เมื่อค านวณในรูปสกุลเงินหยวน และเมื่อค านวณในรูปสกลุเงินดอลลาร ์ยอด FDI พุ่งขึน้ 33.9% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 9.1 หมื่นลา้นดอลลาร ์

โดยยอด FDI ทัง้ในรูปเงินหยวนและดอลลารต์่างก็ขยายตวัในอตัราสงูสดุในรอบเกือบ 10 ปี  

 

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 ์   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.   0.5%** -1.4% 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   65.6** 65.1 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   62.2** 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6** 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   60.4** 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.4** 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   57.8** 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 ้

 

      


