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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 สปัดาหท์ีผ่า่นมาราคาทองค า Spot ปรบัลดลงท าจุดต ่าสุดในรอบ 1 
สปัดาห ์ หลงัจากเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัมา 4  สปัดาห ์เน่ืองจากเงนิดอลลาร์
ทีแ่ขง็คา่ขึน้จากความกงัวลในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 
สายพนัธุเ์ดลตาทีรุ่นแรงทัว่โลก ท าใหม้แีรงซือ้เงนิดอลลารท์ี่เป็นสกุล
เงนิปลอดภยั ขณะทีม่ปีจัจยับวกจากธนาคารกลางยโุรปสง่สญัญาณตรงึ
ดอกเบีย้ต ่าต่อไปอกี 2 ปี และสหรฐัประกาศจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิาร
วา่งงานรายสปัดาหเ์พิม่ขึน้สูร่ะดบั 419,000 ราย ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ
นบัตัง้แต่วนัที ่15 พ.ค. ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ขายทองค า
1.17 ตนัในสปัดาหผ์า่นมา และเมื่อวานขายทองค า 1.74 ตนั 

 สปัดาหน้ี์ตดิตามการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  จดีพีไีตรมาส 2 
ของสหรฐั และอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานเดอืนม.ิย.ของสหรฐั ซึง่การประชุม
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)   คาดการณ์วา่จะมมีตผิอ่นคลายนโยบาย
การเงนิต่อไป ส่วนแนวโน้มการคุมเขม้นโยบายการเงนิของเฟดทัง้เรื่อง
การขึน้อตัราดอกเบีย้และการลดวงเงนิมาตรการ QE น่าจะเหมอืนเดมิที่
ตลาดรบัรูไ้ปแล้ว โดยเฟดคาดจะขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2566 

 ระยะสัน้ทองค า Spot มแีนวรบัส าคญั 1,790 ดอลลาร ์  ถา้ยงัไม่หลุด
แนวรบัดงักล่าวคาดราคาทองค ามโีอกาสฟ้ืนตวัขึน้ไดต้่อและมแีนวต้าน
ที ่  1,820 ดอลลาร ์ แตถ่า้หลุดคาดจะมแีรงเทขายออกมามากและจะมี
แนวรบัถดัไปที ่ 1,770 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้นส าคญั 1,830-1,835 
ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,797.00 -4.30 1,790/1,770 1,820/1,830 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

27 กรกฎาคม 2564 

 

สปัดาหก่์อนทองค า Spot ปรบัลดลงท าจดุต า่สดุในรอบ 1 สปัดาห ์

สปัดาหน้ี์ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)   

ทองค า Spot มีแนวรบัส าคญั 1,790 ดอลลาร ์  

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,200 +100 27,850/27,550 28,250/28,400 

 

 

ราคาทองแท่ง (บาท) (24/07/64) 
รบัซือ้      

28,100 

ขายออก            

28,200 

Gold Indicators (26/07/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1,025.64 -1.74 

ดชันีค่าเงินดอลลาร ์ 92.62 -0.27 

ดชันีดาวโจนส ์ 35,144.31 +82.76 

ราคาน ้ามนัดิบ BRENT (USD) 74.50 +0.40 

บาท/ดอลลารส์หรฐั 32.90 -0.04 
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(23/07/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10Q21 28,270 +170 2,874 6,087 

GF10V21 28,300 +150 949 4,825 

GF10Z21 28,340 +150 1,363 1,704 25,410   

 
GF10Q21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนส.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,230 -20 28,020/27,720 28,410/28,570 

 
การเขา้ซือ้เกง็ก าไรแนะน าทีร่าคาทองค า Spot 1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,020 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,780 ดอลลาร ์
(GF 27,900 บาท) และขายท าก าไรทีร่าคาทอง Spot 1,820 
ดอลลาร ์(GF 28,410 บาท)  

 

 

(23/07/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,805.80 +5.40 40,609 42,004 

GOZ21 1,809.50 +6.00 10,960 15,019 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,804.70 -1.40  34,852 21,955 

GOZ21 1,808.10 -1.50  9,006 9,295 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,804.70 -1.40  1,793/1,773 1,823/1,833 
 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

การเขา้ซือ้เกง็ก าไรแนะน าทีร่าคา GOU21 1,793 ดอลลาร ์
โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,783 ดอลลาร ์ และขายท าก าไร
ทีร่าคา GOU21 1,823 ดอลลาร ์ 

 

 

 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10Q21 28,230 -20 1,757 4,377 
GF10V21 28,290 - 918 4,477 
GF10Z21 28,330 -10 178 2,144    

 

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 



 

  1 

 

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิ Spot เมื่อวานปิดตลาดทรงตวั แนวโน้ม
ราคาโลหะเงนิ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 24.70-
25.50 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 25.50 ดอลลาร ์และแนว
ตา้นส าคญั 25.90 ดอลลาร ์สว่นแนวรบัอยูท่ี ่25 ดอลลาร ์
และ 24.70 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะซือ้เกง็ก าไรทีร่าคา SVFU21 25.20 ดอลลาร ์โดย
มจีุดขายตดัขาดทุนที ่25 ดอลลาร ์

 

  

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดอ่อนค่าลง โดยมปีจัจยักดดนั
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ใน
ประเทศทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมใ่นระดบัทีส่งู สว่นเงนิ
ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัเงนิยโูร เน่ืองจาก
ดชันีผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้รวมภาคผลติและภาคบรกิาร
ขยายตวัรวดเรว็สดุในรอบกว่า 20 ปี ขณะทีด่อลลารอ์่อน
ค่าลงก่อนทีต่ลาดจะรูผ้ลการประชุมเฟด ส าหรบั USD 
Futures เดอืนก.ย.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 32.80 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่33 บาท/ดอลลาร ์ 
 



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ยโูรแขง็ค่าขานรบั PMI ยโูรโซนแขง็แกร่ง ตลาดจบัตาประชุมเฟด 
          สกุลเงนิยโูรแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานวิยอรก์เมื่อคนืทีผ่า่นมา (26 ก.ค.) 
ขานรบัรายงานทีว่่า ดชันีผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ (PMI) รวมภาคผลติและภาคบรกิารขยายตวัรวดเรว็สดุในรอบกว่า 20 ปี ขณะที่
ดอลลารอ์่อนค่าลงก่อนทีต่ลาดจะรูผ้ลการประชุมนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัพุธที ่ 28 ก.ค.นี้ตามเวลา
สหรฐั   ดชันีดอลลาร ์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ ลดลง 0.28% 
แตะที ่92.6487 เมื่อคนืน้ี 

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดลบ $2.6 นลท.ชะลอซ้ือขายก่อนรู้ผลประชุมเฟด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงหลุดจากระดบั 1,800 ดอลลารเ์มื่อคนืทีผ่า่นมา (26 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนชะลอการ
ซือ้ขายก่อนทีจ่ะรูผ้ลการประชมุนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัพุธที ่28 ก.ค.ตามเวลาสหรฐั    ทัง้นี้ สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนส.ค. ลดลง 2.60 ดอลลาร ์ หรอื 0.1% ปิดที ่ 1,799.20 ดอลลาร/์
ออนซ ์ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัที ่6 ก.ค.  สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 8.5 เซนต ์หรอื 0.34% ปิดที ่25.318 
ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : น ้ามนั WTI ปิดลบ 16 เซนต ์วิตกไวรสัเดลตาฉุดดีมานดน์ ้ามนั 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (26 ก.ค.) ท่ามกลางการซือ้ขายทีผ่นัผวน 
เน่ืองจากนกัลงทุนวติกกงัวลว่าการแพร่ระบาดทัว่โลกของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลตาอาจสง่ผลกระทบต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และความตอ้งการใชน้ ้ามนั ขณะเดยีวกนันกัลงทุนจบัตารายงานสตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัซึง่มกี าหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี้   สญัญา
น ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนก.ย. ลดลง 16 เซนต ์หรอื 0.2% ปิดที ่71.91 ดอลลาร/์บารเ์รล    สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) 
สง่มอบเดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 40 เซนต ์หรอื 0.5% ปิดที ่74.50 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนสปิ์ดบวก 82.76 จดุ รบัความหวงัผลประกอบการสดใส 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (26 ก.ค.) โดยดชันีหลกัทัง้ 3 ดชันีปิดท านิวไฮตดิต่อกนัเป็นวนัที ่
2 เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงมมีุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่รวมถงึบรษิทัเทคโนโลยรีายใหญ่
ทีม่กี าหนดเปิดเผยผลประกอบการในสปัดาหน์ี้ ขณะเดยีวกนันกัลงทุนจบัตาผลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัพุธ
ที ่ 28 ก.ค.นี้ตามเวลาสหรฐั   ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่ 35,144.31 จุด เพิม่ขึน้ 82.76 จุด หรอื + 0.24% ดชัน ี
S&P500 ปิดที ่4,422.30 จุด เพิม่ขึน้ 10.51 จุด หรอื +0.24% ดชันี Nasdaq ปิดที ่14,840.71 จดุ เพิม่ขึน้ 3.72 จุด หรอื +0.03% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
CDC ช้ีไวรสั "เดลตา" เป็นหน่ึงในโรคทางเดินหายใจท่ีแพร่ระบาดรนุแรงสดุท่ีโลกเคยเจอ 
          ดร.โรเชลล ์ วาเลนสก ี ผูอ้ านวยการศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐั เปิดเผยว่าไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดล
ตาเป็นหนึ่งในโรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจทีแ่พร่ระบาดรุนแรงทีส่ดุเท่าทีน่กัวทิยาศาสตรเ์คยพบมา  ขอ้มลูระบุว่าไวรสัเดลตามี
อตัราการแพร่เชือ้ในระดบัสงู เน่ืองจากอนุภาคของไวรสัสายพนัธุน์ี้สามารถกระจายตวัอยู่ในโพรงจมกูของผูท้ีต่ดิเชือ้มากกว่าสาย
พนัธุเ์ดมิถงึ 1,000 เท่า    "ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตามคีวามรุนแรงและแพร่กระจายไดร้วดเรว็กว่าไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุอ์ื่นๆ ทีพ่บ
ก่อนหน้านี้" ดร.วาเลนสกแีถลงต่อผูส้ือ่ขา่ว "ไวรสัชนิดนี้เป็นหนึ่งในไวรสัทีท่ าใหเ้กดิการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจซึง่แพร่
ระบาดไดรุ้นแรงมากทีส่ดุชนิดหนึ่งเท่าทีเ่รารู ้ และเท่าทีด่ฉินัเคยพบจากการท างานมา 20 ปี"  ทัง้นี้ ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาแพร่
ระบาดอย่างรวดเรว็ในสหรฐั คดิเป็น 83% ของยอดผูต้ดิเชือ้ในขณะนี้ โดยเพิม่ขึน้จากระดบั 50% เมื่อเทยีบกบัสปัดาหซ์ึง่สิน้สดุ ณ 
วนัที ่3 ก.ค. 
 
อิสราเอลเผยวคัซีนไฟเซอรมี์ประสิทธิภาพลดลงเหลือ 39% ในช่วงไวรสัเดลตาระบาด 
          กระทรวงสาธารณสขุอสิราเอลเปิดเผยว่า วคัซนีของบรษิทัไฟเซอรม์ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัโรคโควดิ-19 ลดลงเหลอื
เพยีง 39% ในอสิราเอล     ตวัเลขดงักล่าวอา้งองิจากการส ารวจพบในระหว่างวนัที ่20 ม.ิย.-17 ก.ค. โดยพบว่าประสทิธภาพของ
วคัซนีลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทีไ่วรสัโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลตาแพร่ระบาดในอสิราเอล   อตัราประสทิธภิาพล่าสดุน้ี ลดต ่าลงอย่าง
มนียัส าคญัเมื่อเทยีบกบัอตัราประสทิธภิาพ 64% ในระหว่างวนัที ่ 6 ม.ิย.-3 ก.ค. และ 94.3% ในระหว่างวนัที ่ 2 พ.ค.-5 ม.ิย.   
อย่างไรกต็าม ประสทิธภิาพของวคัซนีในการป้องกนัอาการปว่ยรุนแรงจากโควดิ-19 ในอสิราเอลนัน้ ปจัจุบนัอยูท่ีป่ระมาณ 91.4% 
และประสทิธภิาพในการป้องกนัการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลอยู่ที ่88% 
 
สหรฐัออกโรงฉะจีนหลงับ่ายเบ่ียงไม่ให้ WHO เข้าสืบหาต้นตอโควิด 
          รฐับาลสหรฐัแสดงความผดิหวงั หลงัจากทีจ่นีปฏเิสธแผนขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ทีข่อเขา้ตรวจสอบตน้ตอการ
ระบาดของโรคโควดิ-19 ในระยะที ่ 2 พรอ้มกบัต าหนิจนีว่าขาดความรบัผดิชอบ  นางเจน ซาก ี โฆษกท าเนียบขาวแถลงต่อ
สือ่มวลชนว่า "เรารูส้กึผดิหวงัเป็นอย่างยิง่" พรอ้มยนืยนัว่า สหรฐัและประเทศอื่นๆ จะยงัคงเดนิหน้าเรยีกรอ้งใหจ้นีเปิดทางเขา้ถงึ
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อจะไดท้ราบถงึตน้ตอการระบาดในช่วงเริม่ตน้ ทัง้นี้ ไวรสัดงักล่าวตรวจพบเป็นครัง้แรกทีเ่มอืงอู่ฮ ัน่ของจนีเมื่อ
ปลายปี 2562 ก่อนจะลุกลามไปทัว่โลก  การแถลงของนางซากเีกดิขึน้หลงัจากทีน่ายเจงิ อีซ้นิ รองผูอ้ านวยการส านกังาน
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตจินี (NHC) ออกมาระบุเมื่อวานนี้ว่า จนีไมข่อรบัขอ้เสนอเพื่อเขา้สบืหาตน้ตอไวรสัโควดิ-19 ของ 
WHO รวมถงึขอ้สนันิษฐานทีว่่า ไวรสัอาจหลุดรอดมาจากหอ้งวจิยัในประเทศจนี    นางซากยีงัย ้าว่า การสบืหาตน้ตอของ WHO 
เป็นสิง่ส าคญัมากเพื่อป้องกนัการระบาดในอนาคต "นี่คอืการชว่ยชวีติคนในภายภาคหน้า ไม่ใช่เวลาทีจ่ะมาปฏเิสธการร่วมมอืกนั" 
 
 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 26 ก.ค. 64 สหรัฐ 21.00 น. ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนมิ.ย. (ยนิูต) 676,000 800,000 724,000 

 27 ก.ค. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมิ.ย.(m/m)  2.1% 2.3% 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ค. โดย Conference Board  123.9 127.30 

28 ก.ค. 64 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   2.1 

29 ก.ค. 64 สหรัฐ 1.00 น. รายงานประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐโดย FOMC    

 สหรัฐ 1.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)  <0.25% <0.25% 

 สหรัฐ 1.30 น. การแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ    

 สหรัฐ 19.30 น. จีดีพี ไตรมาส 2 ประมาณการครัง้ที่ 1 (q/q)  8.5% 6.4% 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  375,000 419,000 

 สหรัฐ 19.30 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนมิ.ย.(m/m)  0.4% 8.0% 

30 ก.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.(y/y)  0.3% 8.3% 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. ของยโูรโซน (y/y)  2.0% 1.9% 

 ยโุรป 16.00 น. จีดีพีไตรมาส 2 (ประมาณการครัง้แรก) (q/q)  1.5% -0.3% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาการใช้จา่ยด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) พืน้ฐาน
เดือนมิ.ย. (m/m) 

 0.6% 0.5% 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI เขตชิคาโกเดือนก.ค.  63.4 66.1 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ค.ของม.มิชิแกน  80.8 80.8 

       


