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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่วานปรบัตวัขึน้  หลงัการประชุมธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) มมีตคิงอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบั 0-0.25% และเฟดจะยงัคง
ซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) 1.2  แสนลา้น
ดอลลาร/์เดอืน เฟดเตอืนวา่แนวโน้มเศรษฐกจิยงัคงเผชญิความเสีย่ง
จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่เฟดจะใชเ้ครือ่งมอืทุกอยา่ง
ในการสนบัสนุนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ขณะทีป่ระธานเฟดแถลง
ว่าเฟดยงัคงอยู่ห่างไกลจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เมื่อพจิารณา
จากภาวะเศรษฐกจิในขณะน้ี ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust 
ถอืครองทองค าเท่าเดมิเมือ่วานตดิต่อกนัเป็นวนัที ่2  

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศจดีพีไีตรมาส 2 ตลาดคาดจะขยายตวั 8.5% ซึง่
เป็นการขยายตวัมากทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 2526 หลงัจากทีไ่ตรมาส 1 
ขยายตวั 6.4% จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ ตลาด
คาดจะลดลงอยูท่ีร่ะดบั 382,000 ราย จากทีส่ปัดาหก่์อนหน้านี้อยูท่ี่
ระดบั 419,000 ราย  

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะปรบัขึน้ไดต้อ่เน่ือง โดยมแีนวตา้น
ที ่  1,820 ดอลลาร ์ และมแีนวตา้นส าคญั 1,830-1,835 ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวรบัส าคญั 1,790 ดอลลาร ์ ซึง่น่าจะเป็นแนวรบัแขง็แกร่ง
ในช่วงน้ี แตถ่า้หลุดแนวรบัดงักล่าวคาดจะมแีรงเทขายออกมามาก
และจะมแีนวรบัถดัไปที ่1,770 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,805.50 +7.9 1,790/1,770 1,820/1,830 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

29 กรกฎาคม 2564 

 

ทองค ำ Spot ปรบัตวัขึน้  หลงักำรประชุมเฟด 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศจีดีพีไตรมำส  2 

แนวโน้มรำคำทองค ำ Spot คำดจะปรบัขึน้ได้ต่อเน่ือง 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,050 - 27,850/27,550 28,250/28,400 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (28/07/64) 
รบัซือ้      

27,950 

ขายออก            

28,050 

Gold Indicators (28/07/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1,025.64 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 92.26 -0.21 

ดชันีดำวโจนส ์ 34,930.93 -127.59 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 74.74 +0.26 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 32.80 -0.11 
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(27/07/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10Q21 28,190 -60 2,529 5,348 

GF10V21 28,230 -60 1,266 4,823 

GF10Z21 28,270 -70 389 2,221 25,410   

 
GF10Q21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนส.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,200 +30 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)  

 

 

(27/07/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,800.50 -5.60 43,145 39,928 

GOZ21 1,804.00 -5.50 12,345 15,211 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,804.00 +3.60  29,593 39,483 

GOZ21 1,806.10 +2.50  8,985 15,000 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,804.00 +3.60  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 ปริมำณ คงค้ำง 

GF10Q21 28,200 +30 1,202 4,687 
GF10V21 28,250 +30 524 4,746 
GF10Z21 28,290 +20 305 2,442    

 

 

 

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 เมื่อวานปรบัขึน้ โดยมปีจัจยัหนุน
จากเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง หลงัจากธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) มมีตคิงอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบั 0-0.25% 
แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot เป็นขาลง โดยคาดจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 24.50-25.30 ดอลลาร ์ โดยมแีนว
ตา้น 25.30 ดอลลาร ์และ 25.50 ดอลลาร ์สว่นแนวรบัอยู่
ที ่24.70 ดอลลาร ์และ 24.50 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFU21 25.50 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่25.70 ดอลลาร ์

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดทรงตวั โดยเงนิดอลลารส์หรฐั
อ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ หลงัจากธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) มมีตคิงอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบั 0-0.25% 
ขณะทีป่ระธานเฟดแถลงว่าเฟดยงัคงอยูห่่างไกลจากการ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ เมื่อพจิารณาจากภาวะเศรษฐกจิใน
ขณะนี้ ขณะทีเ่งนิบาทมปีจัจยักดดนัจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในประเทศทีม่จี านวนผูต้ดิ
เชือ้รายใหมใ่นระดบัทีส่งู ส าหรบั USD Futures เดอืน
ก.ย.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่32.75 บาท/ดอลลาร ์ขณะที่
มแีนวตา้นที ่32.90 บาท/ดอลลาร ์ 
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลอ่์อนค่ำ หลงัเฟดตรึงดอกเบีย้ใกล้ 0%,เดินหน้ำท ำ QE 
          ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (28 
ก.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มมีตคิงอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบัใกล ้ 0% ขณะทีน่ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวว่า 
เฟดยงัคงอยูห่่างไกลจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ เมื่อพจิารณาจากภาวะเศรษฐกจิในขณะน้ี   ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความ
เคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ ลดลง 0.16% แตะที ่92.2887 เมื่อคนืน้ี 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดขยบัลง 10 เซนต ์ก่อนตลำดรู้ผลประชุมเฟด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบเลก็น้อยเมื่อคนืทีผ่่านมา (28 ก.ค.) ก่อนทีน่กัลงทุนจะรูผ้ลการประชุมของธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) โดยตลาดทองค านิวยอรก์ปิดท าการซือ้ขายก่อนทีค่ณะกรรมการเฟดจะแถลงมตกิารประชุมนโยบายการเงนิ   ทัง้นี้ 
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนส.ค. ลดลง 10 เซนต ์หรอื 0.01% ปิดที ่1,799.7 ดอลลาร/์
ออนซ ์ สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 22.8 เซนต ์หรอื 0.92% ปิดที ่24.877 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดบวก 74 เซนต ์รบัสตอ็กน ้ำมนัดิบลดลงมำกกว่ำคำด 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (28 ก.ค.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็ก
น ้ามนัดบิและน ้ามนัเบนซนิทีล่ดลงมากกว่าคาดในสปัดาหท์ีแ่ลว้ ซึง่บ่งชีว้่าความตอ้งการใชน้ ้ามนัในสหรฐัยงัคงแขง็แกร่ง   สญัญา
น ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 74 เซนต ์หรอื 1% ปิดที ่72.39 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่14 
ก.ค. 2564   สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 26 เซนต ์หรอื 0.4% ปิดที ่74.74 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่
เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่14 ก.ค. 2564 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดลบเพียง 127.59 จดุ หลงัเฟดคงนโยบำยกำรเงินตำมคำด 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (28 ก.ค.) อย่างไรกด็ ี ดชันีดาวโจนส ์ และ S&P500 ไต่ขึน้จาก
ระดบัต ่าสดุในระหว่างวนั หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มมีตคิงอตัราดอกเบีย้ตามทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้ ขณะทีน่ายเจอโรม 
พาวเวล ประธานเฟดกล่าวว่า เฟดยงัคงอยู่ห่างไกลจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ เมื่อพจิารณาจากภาวะเศรษฐกจิในขณะนี้      
ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่ 34,930.93 จุด ลดลง 127.59 จุด หรอื -0.36% ดชันี S&P500 ปิดที ่ 4,400.64 จุด ลดลง 
0.82 จุด หรอื -0.02% ดชันี Nasdaq ปิดที ่14,762.58 จุด เพิม่ขึน้ 102.01 จุด หรอื +0.70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
ผลวิจยัเกำหลีใต้ช้ีฉีดวคัซีนแอสตร้ำฯ ตำมด้วยไฟเซอรเ์พ่ิมประสิทธิภำพยบัยัง้โควิด 
          ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานผลการวจิยัของเกาหลใีตซ้ึง่เปิดเผยว่า การฉีดวคัซนีของแอสตรา้เซนเนกา้เขม็แรก แลว้ตาม
ดว้ยวคัซนีของไฟเซอรเ์ขม็ทีส่องจะช่วยเพิม่ระดบัแอนตบิอดลีบลา้งฤทธิ ์ (neutralizing antibody) เพิม่ขึน้เป็น 6 เท่าเมื่อเทยีบกบั
การฉีดวคัซนีของแอสตรา้เซนเนกา้ทัง้สองโดส   ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองในครัง้นี้ประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์499 คน โดยใน
จ านวนนี้ม ี 100 คนทีไ่ดร้บัวคัซนีสตูรผสม สว่นอกี 200 คนไดร้บัวคัซนีของไฟเซอรท์ัง้สองโดส และทีเ่หลอืนัน้ไดร้บัวคัซนีของแอ
สตรา้เซนเนกา้ทัง้สองโดส     ขอ้มลูระบุว่า ผูเ้ขา้รว่มการทดลองทุกคนมแีอนตบิอดลีบลา้งฤทธิ ์ซึง่ช่วยป้องกนัไม่ใหไ้วรสัโควดิ-19 
เขา้สูเ่ซลลแ์ละเพิม่จ านวน ผลการศกึษายงัระบุว่า กลุ่มผูท้ีฉ่ีดวคัซนีสตูรผสมมปีรมิาณแอนตบิอดลีบลา้งฤทธิใ์นระดบัเดยีวกบักลุ่ม
ทีไ่ดร้บัวคัซนีของไฟเซอรท์ัง้สองโดส   ขอ้มลูดงักล่าวจะชว่ยประกอบการตดัสนิใจใหห้ลายประเทศทีต่อ้งการเสนอทางเลอืกในการ
ฉีดวคัซนีของแอสตรา้เซนเนกา้เป็นโดสทีส่อง หลงัจากมรีายงานว่าวคัซนีชนิดน้ีมคีวามเชื่อมโยงกบัภาวะลิม่เลอืดอุดตนั      ศนูย์
ควบคุมและป้องกนัโรคแห่งเกาหล ี (KCDC) ระบุว่า การวจิยัยงัวเิคราะหถ์งึการยบัยัง้การเพิม่จ านวนของเชือ้ไวรสัสายพนัธุท์ีน่่า
กงัวลดว้ย โดยพบว่า ไมม่กีลุ่มการทดลองใดทีพ่บว่าวคัซนีมปีระสทิธภิาพลดลงในการยบัยัง้เชือ้ไวรสัสายพนัธุอ์ลัฟา อย่างไรกด็ ี
ส าหรบัไวรสัสายพนัธุเ์บตา, แกมมา และเดลตานัน้ พบว่าค่าแอนตบิอดลีบลา้งฤทธิล์ดลง 2.5-6 เท่า 
 
ผลวิจยัจีนช้ีผูฉี้ดวคัซีนซิโนแวคมีแอนติบอดีลดลงหลงัฉีดครบ 2 โดสแล้ว 6 เดือน 
          ผลการวจิยัล่าสดุซึง่ร่วมด าเนินการโดยทมีนกัวจิยัของศนูยค์วบคมุโรคในมณฑลเจยีงสู, บรษิทัซโินแวค และสถาบนัต่างๆ 
ของจนีพบว่า ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 สว่นใหญ่จากบรษิทัซโินแวคมภีมูคิุม้กนั (แอนตบิอด)ี ลดลงต ่ากว่าเกณฑท์ี่
ส าคญั (Key Threshold) ในชว่งเวลาประมาณ 6 เดอืนหลงัจากทีไ่ดร้บัวคัซนีโดสที ่2 แลว้ แมก้ารฉีดวคัซนีโดสที ่3 อาจจะมผีลใน
การกระตุน้ภูมคิุม้กนัทีแ่ขง็แกร่งกต็าม    ทมีนกัวจิยัของจนีรายงานการคน้พบดงักล่าวจากการศกึษาตวัอย่างเลอืดของผูใ้หญ่ทีม่ี
อายุระหว่าง 18-59 ปีซึง่มสีขุภาพแขง็แรง อย่างไรกด็ ีงานวจิยัดงักล่าวยงัไม่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ   ผลการวจิยัระบุ
ว่า จากอาสาสมคัรทีไ่ดร้บัวคัซนีซโินแวคจ านวน 2 โดสซึง่ห่างกนั 2 หรอื 4 สปัดาหน์ัน้ พบว่ามอีาสาสมคัรเพยีง 16.9% และ 
35.2% ตามล าดบัเท่านัน้ทีย่งัคงมรีะดบัแอนตบิอดชีนิดลบลา้งฤทธิ ์ (Neutralizing antibody) สงูกว่าเกณฑส์ าคญัในระยะเวลา 6 
เดอืนหลงัการฉีดวคัซนีโดสที ่2 โดยผลการวจิยัดงักล่าวไดจ้ากผูเ้ขา้ร่วมทดลอง 2 กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมอีาสาสมคัรเขา้ร่วมกว่า 50 
คน ขณะเดยีวกนัไดม้กีารฉีดวคัซนีซโินแวคโดสที่ 3 ใหก้บัอาสาสมคัรรวมทัง้สิน้ 540 คน    เมื่ออาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มการทดลอง
ไดร้บัวคัซนีโดสที ่3 หลงัจากทีไ่ดร้บัโดสที ่2 แลว้ประมาณ 6 เดอืนพบว่า ระดบัแอนตบิอดชีนิดลบลา้งฤทธิ ์หลงัจากระยะเวลาผ่าน
ไป 28 วนัไดเ้พิม่ขึน้ราว 3-5 เท่า จากระดบัทีพ่บในช่วง 4 สปัดาหห์ลงัจากไดร้บัวคัซนีโดสที ่2     อย่างไรกด็ ีทมีนกัวจิยัเตอืนว่า 
ผลการศกึษาครัง้นี้ไม่ไดท้ าการทดลองเกีย่วกบัผลกระทบของแอนตบิอดทีีม่ต่ีอไวรสัสายพนัธุใ์หม่ทีม่กีารแพร่ระบาดรวดเร็ว และ
ผลการวจิยัครัง้นี้ยงัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิเรื่องความคงทนของแอนตบิอดหีลงัจากทีไ่ดร้บัวคัซนีโดสที่ 3 แลว้ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
สหรฐัยงัไม่ยกเลิกข้อจ ำกดักำรเดินทำง เหตไุวรสัเดลตำยงัระบำดหนัก 
          ท าเนียบขาวยนืยนัว่า สหรฐัจะไมย่กเลกิขอ้จ ากดัการเดนิทางทีบ่งัคบัใชอ้ยูใ่นขณะน้ี เนื่องจากความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา ซึง่ท าใหจ้ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ของสหรฐัเพิม่สงูขึน้    การตดัสนิใจดงักล่าวมขีึน้หลงัการ
ประชุมระดบัสงูของท าเนียบขาวเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา ซึง่ระบุว่า ขอ้จ ากดัการเดนิทางระยะยาวจะยงัไมถู่กยกเลกิในเรว็วนัน้ี  "ณ จุด
ทีเ่ราอยู่ในปจัจุบนัน้ีดว้ยการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา เราจะคงขอ้จ ากดัการเดนิทางเอาไวเ้ช่นเดมิ" นางเจน ซาก ี
โฆษกหญงิของท าเนียบขาวกล่าว โดยอา้งถงึการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาในสหรฐัและต่างประเทศ "ไวรสัสายพนัธุ์
เดลตาท าใหจ้ านวนผูป้ว่ยในสหรฐัเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมู่ผูท้ีย่งัไมไ่ดร้บัวคัซนี และมแีนวโน้มว่าจะเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องในอกีไม่กีส่ปัดาหข์า้งหน้า"    การประกาศดงักล่าวถอืเป็นขา่วรา้ยของอุตสาหกรรมสายการบนิและการท่องเทีย่วของสหรฐั
ทีห่วงัว่าไดล้กูคา้ต่างชาตใินช่วงฤดรูอ้นนี้ โดยสายการบนิต่างๆ พยายามโน้มน้าวท าเนียบขาวเป็นเวลาหลายเดอืนเพื่อใหย้กเลกิ
ขอ้จ ากดัดงักล่าว ซึง่คาดการณ์กนัว่า อุตสาหกรรมเหล่าน้ีอาจตอ้งรอจนถงึเดอืนกนัยายนหรอืหลงัจากนัน้เพื่อทีจ่ะมกีารแกไ้ข
กฎเกณฑไ์ด ้  ปจัจุบนั สหรฐัไดห้า้มพลเมอืงทีไ่ม่ใช่ชาวอเมรกินัสว่นใหญ่เขา้ประเทศ ซึง่รวมถงึผูท้ีอ่ยู่ในสหราชอาณาจกัรเป็นเวลา
อย่างน้อย 14 วนั และผูท้ีเ่ดนิทางมาจาก 26 ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ในยโุรปทีไ่มม่กีารควบคมุชายแดนภายใน หรอืในไอรแ์ลนด ์
จนี อนิเดยี แอฟรกิาใต ้อหิร่าน และบราซลิ    รายงานระบุว่า คณะบรหิารของปธน.โจ ไบเดน ไดพ้ดูคุยกบับรรดาสายการบนิสหรฐั
ในช่วงไม่กีส่ปัดาหท์ีผ่่านมา เกีย่วกบัการด าเนินการตดิตามผูโ้ดยสารทีม่คีวามเสีย่งสมัผสัโรค เพื่อประเมนิผลกระทบในทุกๆดา้น
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจยกเลกิขอ้จ ากดัการเดนิทางในวนัขา้งหน้า 
 

แหล่งข่ำว : 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) 0.8% 2.1% 3.2% 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ค. โดย Conference Board 129.1 123.9 128.9 

28 ก.ค. 64 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) -4.1 -2.6 2.1 

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

 สหรัฐ 1.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) <0.25% <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  382,000 419,000 

 สหรัฐ 19.30 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนมิ.ย.(m/m)  0.1% 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 

       


