
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,791 1,778 1,766 

 1,818 1,833 1,845 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง  6.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ร โดยปรับตวัลดลงก่อน  จนแตะระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,792.70 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์โดยได้รับแรงกดดนัจากการฟืน้ตวัตอ่เน่ืองของ

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี  ขณะท่ีสกลุเงินยโูรออ่นค่าลง  ขานรับผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป (ECB) ที่มีมติ “คง”อตัราดอกเบีย้  พร้อมยืนยนัที่จะตรึงอตัราดอกเบีย้

ที่ระดบัตํ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ตอ่ไปเป็นเวลานานขึน้จนกวา่อตัราเงินเฟอ้จะแตะระดบั 2%  สว่นถ้อยแถลงของนางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB เตือนวา่ การแพร่ระบาดรอบใหมข่องโรคโควิด-

19 อาจเป็นความเสี่ยงตอ่การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของยโูรโซน  ซึง่ผลการประชมุในเชิงสนบัสนนุการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเน่ืองของ ECB กดดนัยโูรให้อ่อนค่าจนกดดนัราคาทองคํา

เพ่ิม  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําฟืน้ตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งในทนัที  หลงัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมาแย่เกินคาด อาทิ ตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกท่ีเพ่ิมขึน้เกินคาดสู่

ระดบั 419,000 ราย  รวมถงึดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) จาก CB และยอดขายบ้านมือสองก็ปรับตวัขึน้ตํ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดไว้เช่นกนั  ปัจจยัที่กลา่วมากดดนัอตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ให้ร่วงลงจากระดบัสงูสดุบริเวณ 1.30% สู่ระดบัตํ่าสดุท่ี 1.231 % จนเป็นปัจจยัหนนุทองคําในฐานะสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของ

ดอกเบีย้  ส่งผลให้ราคาทองคําทะยานขึน้ทําระดบัสงูสดุบริเวณ 1,808.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีผู้จดัการ

ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการเบือ้งต้นจากมาร์กิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1808.19 1792.70 1803.00 1805.90 2.90 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,811.45 25.65 92.68 

MA 50 Days 1,834.27 26.76 91.32 

MA 200 Days 1,822.29 25.87 91.35 

RSI 9 Days 48.73 40.17 60.49 

RSI 14 Days 48.04 40.22 61.34 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,028.55 0.00 

ishare 17,275.76 -46.13 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.0080 -0.5139 0.4172 
10 วนั 0.5000 -0.0119 0.1840 
20 วนั -0.1588 -0.3732 -0.6247 
50 วนั 0.8912 -0.7023 0.8713 
100 วนั 0.8865 0.3769 0.7455 
200 วนั 0.4225 -0.3198 0.7645 

 

 

23 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                เน้นการซือ้ขายทํากําไรระยะสั ้นในกรอบ

หลังจากราคามีแรงขายทํากําไรออกมาเพิ่ ม การเปิด

สถานะซือ้แนะนํารอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับ

พิจารณาโซน 1,794-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พิจารณา

โซน 1,813-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์แบ่งปิดสถานะซือ้เพื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวนัหากราคาทองคําไม่หลุด 1,794-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ แต่

กรอบแนวต้านด้านบนค่อนข้างจํากัด การขยบัขึน้จะมีแนวต้านโซน 1,813-1,818 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ แต่หากผ่านแนวต้านแรกได้ จะทําให้มีมมุมองเชิงบวกเพ่ิมขึน้ ราคาอาจมีโอกาสปรับตวั

ขึน้ทดสอบแนวต้านถดัไปโซน 1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ยอดตดิโควดิในสหรัฐฯ พุ่งเกือบ 3 เท่าใน 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลสายพนัธ์ุเดลตา  สํานกัข่าวเอพีรายงานวา่ จํานวนผู้ ติดเชือ้โคโรนา

ไวรัสในสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้เกือบสามเท่าในช่วงสองสัปดาห์ท่ีผ่านมา ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ในหลายรัฐต้องทํางานอย่างหนัก  ข้อมูลจาก

มหาวิทยาลยัจอนส์ ฮอพกินส์ ระบวุ่า ตวัเลขผู้ ติดเชือ้รายใหม่ในสหรัฐฯ เฉลี่ยเจ็ดวนัท่ีผ่านมา อยู่ท่ีระดบัมากกวา่วนัละ 37,000 คนเม่ือวนัองัคาร เพ่ิมขึน้

จากระดบัเฉลี่ย 13,700 คนเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุชีว้่า การระบาดของเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์เดลตาซึ่งพบครัง้แรกท่ีอินเดีย และการ

ชะลอตวัของอตัราการฉีดวคัซีน คือสาเหตหุลกัท่ีทําให้จํานวนผู้ ติดเชือ้เพ่ิมสงูขึน้อีกครัง้ โดยเฉพาะในรัฐที่มีอตัราการฉีดวคัซีนต่ํากวา่ 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก

เพ่ิมขึน้สู่ระดบั 419,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 15 พ.ค. จากระดบั 368,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี ้ ตวัเลขผู้ ย่ืนขอ

สวสัดิการวา่งงานดงักลา่วสงูกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 350,000 ราย 

• (+) เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตํ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed 

National Activity Index (CFNAI) ปรับตวัลงสูร่ะดบั 0.09 ในเดือนมิ.ย. และต่ํากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.3 จากระดบั 0.26 ในเดือนพ.ค. 

• (+) Conference Board เผยดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจปรับตัวขึน้ 0.7% ในเดือนมิ.ย.  Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจ Leading 

Economic Index (LEI) ปรับตวัขึน้ 0.7% สูร่ะดบั 115.1 ในเดือนมิ.ย. แตต่ํ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดวา่จะดีดตวัขึน้ 0.9% 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองตํ่ากว่าคาดในเดอืนมิ.ย.  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แหง่ชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือ

สองฟืน้ตวัขึน้ในเดือนมิ.ย. หลงัจากร่วงลงติดต่อกนั 4 เดือน โดยเพ่ิมขึน้ 1.4% สู่ระดบั 5.86 ล้านยูนิต แต่ต่ํากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 5.90 

ล้านยนิูต 

• (-) ECB คงดอกเบีย้,วงเงนิ QE ตามคาด แต่ส่งสัญญาณดอกเบีย้ตํ่ายาวอีก 2 ปี  ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายและ

วงเงินในการซือ้พนัธบตัรในการประชมุนโยบายการเงินในวนันี ้ตามท่ีตลาดการเงินคาดการณ์ไว้  ทัง้นี ้ท่ีประชมุ ECB มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย หรือ

อตัราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ที่ระดบั 0% ซึง่เป็นระดบัต่ําสดุเป็นประวติัการณ์ และคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กบั ECB ที่ระดบั -0.50% 

ขณะที่คงอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ที่ระดับ 0.25%  นอกจากนี ้ECB มีมติคงวงเงินในการซือ้พันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase 

Programme (PEPP) ที่ระดบั 1.85 ล้านล้านยโูร ซึง่ ECB จะซือ้พนัธบตัรตามโครงการดงักลา่วจนถึงเดือนมี.ค.2565 โดยจะซือ้พนัธบตัรในวงเงินเดือนละ 

2 หม่ืนล้านยโูร  อย่างไรก็ดี ECB ได้ปรับเปา้หมายเงินเฟอ้ในระยะกลาง "อยู่ท่ีระดบั 2%" จากเดิมที่กําหนดให้ "อยู่ใกล้ แตไ่มเ่กินระดบั 2%"  ขณะเดียวกนั 

ECB ระบุว่า ทางธนาคารจะยงัไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จนกว่าเงินเฟ้อแตะระดบัเป้าหมาย 2% ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณว่า ECB จะยังไม่ปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ตอ่ไปอีก 2 ปี เน่ืองจาก ECB คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ เงินเฟอ้ในยโูรโซนจะยงัไมแ่ตะระดบั 2% อย่างน้อยในอีก 2 ปีข้างหน้า 

• (-) ยูโรอ่อนค่า หลัง ECB ส่งสัญญาณตรึงดอกเบีย้ตํ่าอีก 2 ปี  สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(22 ก.ค.) หลงัจากธนาคารกลางยโุรป (ECB) สง่สญัญาณคงอตัราดอกเบีย้ต่ําต่อไปอีก 2 ปี  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความ

เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.07% แตะท่ี 92.8224 เม่ือคืนนี ้ ยโูรอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 

ที่ระดบั 1.1771 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1799 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3774 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3715 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์

ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7387 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7357 ดอลลาร์  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 110.14 เยน จากระดบั 

110.27 เยน และอ่อนคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2556 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2558 ดอลลาร์แคนาดา  

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 25.35 จุด รับแรงซือ้หุ้นเทคโนฯ-ผลประกอบการสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 3 เม่ือคืน

นี ้(22 ก.ค.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากแรงซือ้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และรายงานผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง AT&T บริษัทสื่อ

ยกัษ์ใหญ่ของสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดชันีดาวโจนส์ขยบัขึน้เพียงเล็กน้อย หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจท่ีซบเซา โดยเฉพาะตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการ

ว่างงานที่ปรับตัวสูงขึน้ในสัปดาห์ท่ีแล้ว  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,823.35 จุด เพ่ิมขึน้ 25.35 จุด หรือ +0.07% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 

4,367.48 จดุ เพ่ิมขึน้ 8.79 จดุ หรือ +0.20% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,684.60 จดุ เพ่ิมขึน้ 52.64 จดุ หรือ +0.36% 

 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ที่ 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   
419K** 360K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   
-0.7%** 1.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   
5.86M** 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 

 
 

 


