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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่วานปรบัตวัขึน้ต่อเน่ือง และปิดตลาดเพิม่ขึน้
ถงึ 21 ดอลลาร ์ หลงัการประชุมเฟดสะทอ้นใหเ้หน็วา่เฟดยงัไม่เร่ง
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยประธานเฟดแถลงวา่เฟดยงัคงอยูห่า่งไกล
จากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เมือ่พจิารณาจากภาวะเศรษฐกจิใน
ขณะนี้ นอกจากน้ีสหรฐัประกาศจดีพีไีตรมาส 2 ขยายตวั 6.5% ต ่า
กวา่ทีต่ลาดคาดจะขยายตวั 8.5% หลงัจากทีไ่ตรมาส 1 ขยายตวั 
6.4% และจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาหอ์ยูท่ีร่ะดบั 
400,000 ราย สงูกวา่ทีต่ลาดคาดจะลดลงอยูท่ีร่ะดบั 382,000 ราย 
ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ซือ้ทองค า 5.82 ตนัเมือ่วาน  

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศดชันีราคา PCE พืน้ฐานเดอืนม.ิย. ตลาดคาด
จะเพิม่ขึน้ 0.6% เมือ่เทยีบรายเดอืน และเพิม่ขึน้ 3.7% เมือ่เทยีบราย
ปี  ดชันี PMI เขตชคิาโกเดอืนก.ค. ตลาดคาดจะลดลงอยูท่ีร่ะดบั 
64.2 จากระดบั 66.1 ในเดอืนม.ิย. ดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคเดอืน
ก.ค.ของมหาวทิยาลยัมชิแิกน ตลาดคาดจะทรงตวัทีร่ะดบั 80.8 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะปรบัขึน้ทดสอบแนวตา้นส าคญั 
1,830-1,835 ดอลลาร ์ ถา้ผา่นขึน้ไปไดจ้ะมแีนวโน้มปรบัขึน้ได้
ต่อเน่ือง โดยจะมแีนวตา้น 1,840 และ 1,850 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนว
รบั 1,800 ดอลลาร ์ และแนวรบัส าคญั 1,790 ดอลลาร ์ ซึง่น่าจะเป็น
แนวรบัแขง็แกรง่ในช่วงน้ี  

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,827.21 +21.71 1,800/1,790 1,835/1,840 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

30 กรกฎาคม 2564 

 

ทองค ำ Spot ปรบัขึน้แรง  เฟดยงัไม่เร่งปรบัขึน้อตัรำดอกเบีย้ 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศดชันีรำคำ PCE พืน้ฐำนเดือนมิ.ย. 

รำคำทองค ำคำดจะปรบัขึน้ทดสอบแนวต้ำน  1,835  ดอลลำร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,300 +250 28,000/27,850 28,450/28,550 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (29/07/64) 
รบัซือ้      

28,200 

ขายออก            

28,300 

Gold Indicators (29/07/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1,031.46 +5.82 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 91.87 -0.39 

ดชันีดำวโจนส ์ 35,084.53 +153.60 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 76.05 +1.31 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 32.85 +0.05 
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(29/07/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10Q21 28,480 +310 2,211 4,687 

GF10V21 28,510 +290 1,456 4,746 

GF10Z21 28,540 +270 660 2,442 25,410   

 
GF10Q21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนส.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,570 +90 28,170/28,030 28,650/28,720 

 
ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าขายท าก าไรทีร่าคาทอง Spot 
1,835 ดอลลาร ์ (GF 28,650 บาท) การเขา้ซือ้เกง็ก าไรแนะน า
ทีร่าคาทองค า Spot 1,800 ดอลลาร ์ (GF 28,170 บาท) โดยมี
จุดขายตดัขาดทุนที ่1,790 ดอลลาร ์(GF 28,030 บาท)  

 

 

(29/07/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,823.90 +23.50 52,447 39,483 

GOZ21 1,826.80 +23.20 13,714 15,000 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,830.50 +7.10  18,915 34,169 

GOZ21 1,834.40 +8.00  6,401 11,958 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,830.50 +7.10  1,803/1,793 1,838/1,843 
 

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 

 

ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าขายท าก าไรที่ราคา GOU21 
1,838 ดอลลาร ์ การเขา้ซือ้เกง็ก าไรแนะน าทีร่าคา GOU21 
1,803 ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่1,793 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 28,570 +90 2,565 5,973 
GF10V21 28,610 +100 1,904 6,055 
GF10Z21 28,650 +110 811 3,064    

 

 

 

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 เมื่อวานปรบัขึน้แรง โดยมปีจัจยั
หนุนจากเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง หลงัธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) สง่สญัญาณยงัไมเ่ร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ และ
ขอ้มลูเศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรฐั  

แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot กลบัทศิทางเป็นขาขึน้ โดย
มแีนวตา้น 25.90 ดอลลาร ์และ 26 ดอลลาร ์สว่นแนวรบั
อยู่ที ่25 ดอลลาร ์และ 24.70 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าขาย
ท าก าไรทีร่าคา SVFU21 26.20 ดอลลาร ์ 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดทรงตวั โดยเงนิดอลลารส์หรฐั
อ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ หลงัธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) ยงัคงใชน้โยบายผอ่นคลายทางการเงนิ และ
สง่สญัญาณยงัไม่เร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ นอกจากนี้ดอลลาร์
ยงัไดร้บัแรงกดดนัจากขอ้มลูเศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรฐั 
ขณะทีเ่งนิบาทมปีจัจยักดดนัจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในประเทศทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้
รายใหมใ่นระดบัทีส่งู ส าหรบั USD Futures เดอืนก.ย.
2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 32.75 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่ี
แนวตา้นที ่32.90 บาท/ดอลลาร ์ 
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลอ่์อน ผิดหวงัข้อมลูศก.-เฟดส่งสญัญำณไม่เร่งขึ้นดบ. 
          ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (29 
ก.ค.) หลงัธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยงัคงใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงนิ และสง่สญัญาณยงัไม่เร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ในการ
ประชุมเมื่อวนัพธุทีผ่่านมา นอกจากน้ี ดอลลารย์งัไดร้บัแรงกดดนัจากขอ้มลูเศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรฐั ซึง่รวมถงึตวัเลข
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ทีข่ยายตวัน้อยกว่าคาดในไตรมาส 2 ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ ลดลง 0.45% แตะที่ 91.8713 เมื่อคนืน้ี 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดพุ่ง $31.2 รบัดอลลอ่์อน-เฟดคงนโยบำยกำรเงิน 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 30 ดอลลาร ์ยนืเหนือระดบั 1,830 ดอลลารเ์มื่อคนืทีผ่่านมา (29 ก.ค.) โดยได้
ปจัจยัหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร ์ และจากการทีธ่นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยงัคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงนิ นอกจากน้ี 
ตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัทีข่ยายตวัน้อยกว่าคาดในไตรมาส 2 ยงัเป็นปจัจยัหนุนแรงซือ้ทองค า
ในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยั  ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 31.2 
ดอลลาร ์หรอื 1.73% ปิดที ่ 1,835.8 ดอลลาร/์ออนซ ์   สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 90.5 เซนต ์หรอื 3.64% ปิดที ่
25.782 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดพุ่ง $1.23 รบัสตอ็กน ้ำมนัสหรฐัลดลงมำกกว่ำคำด 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 2 สปัดาหเ์มื่อคนืทีผ่่านมา (29 
ก.ค.) ขานรบัสตอ็กน ้ามนัดบิและสตอ็กน ้ามนัเบนซนิของสหรฐัลดลงมากกว่าคาดในสปัดาหท์ีแ่ลว้ ซึง่บ่งชีว้่าการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 แทบไม่สง่ผลกระทบต่อความตอ้งการใชน้ ้ามนั สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 1.23 ดอลลาร ์หรอื 
1.7% ปิดที ่73.62 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่14 ก.ค. 2564  สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบ
เดอืนก.ย. เพิม่ขึน้ 1.31 ดอลลาร ์หรอื 1.8% ปิดที ่76.05 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่14 ก.ค. 2564 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดบวก 153.60 จดุ ขำนรบัผลประกอบกำรสดใส 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (29 ก.ค.) ขานรบัผลประกอบการทีแ่ขง็แกรง่ของบรษิทัจด
ทะเบยีน ซึง่รวมถงึฟอรด์ มอเตอร ์และยมั แบรนดส์ ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของพซิซ่า ฮทั และเคนตัก๊ก ีฟรายชกิเกน้ (KFC) นอกจากน้ี 
ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากการทีน่กัลงทุนมองว่า ตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัทีข่ยายตวัต ่ากว่าคาดใน
ไตรมาส 2 อาจท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยงัคงใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงนิต่อไป    ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที ่35,084.53 จุด เพิม่ขึน้ 153.60 จุด หรอื +0.44% ดชันี S&P500 ปิดที ่4,419.15 จุด เพิม่ขึน้ 18.51 จุด หรอื +0.42% ดชัน ี
Nasdaq ปิดที ่14,778.26 จุด เพิม่ขึน้ 15.68 จุด หรอื +0.11% 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

WGC คำดดีมำนดท์องค ำทัว่โลกปีน้ียงัฟ้ืนตวัไม่เตม็ท่ีจำกผลกระทบโควิด 
          สภาทองค าโลก (WGC) เปิดเผยในวนัน้ีว่า ความตอ้งการทองค าทัว่โลกในไตรมาส 2/2564 อยู่ทีร่ะดบั 955.1 ตนั ซึง่ทรง
ตวัเมื่อเทยีบเป็นรายปี แต่เพิม่ขึน้ราว 17% เมื่อเทยีบเป็นรายไตรมาส โดยไดแ้รงหนุนจากการทีน่กัลงทุนและธนาคารกลางทัว่โลก
เพิม่การเขา้ซือ้ทองค า         อย่างไรกด็ ีการน าทองค ามาใชใ้นการท าอญัมณีชะลอตวัลงเนื่องจากผลกระทบของโรคโควดิ-19 ที่
แพร่ระบาด โดยการใชท้องค าเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2564 ปรบัตวัลงเมื่อเทยีบกบัช่วง 6 เดอืนแรก
ของปีอื่นๆ นบัตัง้แต่ปี 2551 เป็นตน้มา    ความตอ้งการทองค าของผูผ้ลติอญัมณีและธนาคารกลางต่างๆ ทรุดตวัลงในชว่งทีโ่รคโค
วดิ-19 แพร่ระบาดในปี 2563 ซึง่สง่ผลกระทบต่อสถานะทางการเงนิของรฐับาล อกีทัง้ท าใหร้า้นอญัมณีตอ้งปิดตวัลง และสง่ผล
กระทบต่อรายไดข้องประชาชน   ทัง้นี้ WGC ระบุว่า ความตอ้งการทองค าในช่วงครึง่แรกของปี 2564 อยู่ที ่1,833.1 ตนั ลดลงจาก
ระดบั 2,044 ตนัในปี 2563 และลดลงจากระดบั 2,195.5 ตนัในปี 2562  รายงานของ WGC ยงัระบุดว้ยว่า กองทุน ETF ซึง่เป็น
สถาบนัทีเ่กบ็รกัษาทองค าส าหรบันกัลงทุนรายใหญ่นัน้ ไดเ้พิม่การถอืครองทองค าในไตรมาส 2/2564 หลงัจากทีป่รบัลดการถอื
ครองทองค าในช่วงสองไตรมาสก่อนหน้านัน้   ขณะทีธ่นาคารกลางต่างๆทัว่โลกไดเ้ขา้ซือ้ทองค าเพิม่ขึน้ในไตรมาส 2/2564 
มากกว่าไตรมาสใดๆ ในชว่งเวลา 2 ปี   ความตอ้งการทองค าแทง่และเหรยีญทองค าจากบรรดาผูผ้ลติอญัมณีและนกัลงทนุได้
ปรบัตวัลงต ่ากว่าในช่วงไตรมาส 1/2564 แต่กย็งัคงสงูกว่าในไตรมาส 2/2563   ทัง้นี้ WGC คาดการณ์ว่า ความตอ้งการอญัมณีทัว่
โลกตลอดทัง้ปี 2564 จะยงัอยูต่ ่ากว่าระดบัก่อนเกดิการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่อยู่ในชว่ง 1,600-1,800 ตนั   นอกจากนี้ 
WGC คาดการณ์ว่า ความตอ้งการทองค าแทง่และเหรยีญทองของทัง้นกัลงทุนและ ETF จะอยูท่ี ่1,250-1,400 ตนัในปี 2564 ลดลง
จากระดบัของปี 2563 แต่กย็งัอยู่ทีร่าวระดบัเฉลีย่ของช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
 
IMF ช้ีไวรสัสำยพนัธุ์ใหม่อำจสร้ำงควำมเสียหำย 2 เท่ำในตลำดเกิดใหม่ 
          เจา้หน้าทีก่องทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ทีส่ามารถแพร่ระบาดไดอ้ย่าง
รวดเรว็ อาจสรา้งความเสยีหายเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่าส าหรบักลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ โดยจะสง่ผลใหผ้ลผลติปรบัตวัลงอย่างมากใน
ปีต่อๆ ไป  นางเพตยา โคเอวา บรคูส ์ รองผูอ้ านวยการแผนกวจิยัของ IMF ใหส้มัภาษณ์กบัส านกัขา่วซนิหวัว่า "ดฉินัหวงัว่าเรา
อาจจะไดพ้ดูคยุถงึความเสีย่งขาขึน้แต่โชครา้ยทีเ่ราไม่ไดอ้ยูใ่นจดุนัน้"     ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกจิโลก (WEO) ฉบบัล่าสดุที่
เผยแพร่เมื่อวนัองัคารทีผ่่านมานัน้ IMF ยงัคงคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิโลกทีร่ะดบั 6% ส าหรบัปี 2564 พรอ้มเน้นย า้ถงึ
ช่องว่างทีก่วา้งขึน้ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก และเตอืนถงึความเสีย่งขาลงท่ามกลางสถานะการฉีดวคัซนีทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั   
การคาดการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า แนวโน้มการเตบิโตส าหรบักลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในปีนี้ปรบัตวัขึน้ 0.5% แตะ 5.6% 
ขณะทีแ่นวโน้มดงักล่าวของกลุ่มตลาดเกดิใหมแ่ละกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาไดล้ดลง 0.4% แตะ 6.3%   นางบรคูสก์ล่าวว่า "การ
เขา้ถงึวคัซนีและความสามารถของประเทศต่างๆ ในการสนบัสนุนดา้นนโยบายนัน้เป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหเ้รามองเหน็ถงึความ
แตกต่างนี้" พรอ้มเสรมิว่า "หากเราไมแ่กป้ญัหา ดฉินัคดิวา่มนัคงยากทีจ่ะพดูถงึการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีม่เีสถยีรภาพใน
อนาคต" IMF ระบุว่า เกอืบ 40% ของประชากรในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสแลว้ เมื่อเทยีบกบั 11% ใน
กลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ และสว่นน้อยในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาทีม่รีายไดต้ ่า  ในเรื่องวคัซนี นางบรคูสเ์สรมิว่า มทีัง้ขา่วดแีละ
ขา่วรา้ยผสมกนั พรอ้มเน้นย ้าวา่ เราตอ้งร่วมมอืกนัอกีมากเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ี   เมื่อไม่นานมานี้ IMF ไดร้่างแผนการมลูค่า 5 หมื่น
ลา้นดอลลาร ์ ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ธนาคารโลก องคก์ารการคา้โลก (WTO) โดยมเีป้าหมายเพื่อ
ด าเนินการแจกจ่ายวคัซนีทีเ่รว็ขึน้ และท าใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ 
 



 

  

 
 
 
วฒิุสภำสหรฐัไฟเขียวร่ำงกฎหมำยกำรใช้จ่ำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
          วฒุสิภาสหรฐัมมีตดิว้ยคะแนนเสยีง 67 ต่อ 32 ผ่านร่างกฎหมายการใชจ้่ายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่ถอืเป็นความส าเรจ็
กา้วแรกในการผลกัดนัมาตรการการใชจ้่ายซึง่หลายฝา่ยต่างรอคอยมาเป็นเวลานาน อย่างไรกด็ ี ร่างกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งผา่น
ความเหน็ชอบจากทัง้สองสภา ก่อนทีจ่ะสง่ใหป้ระธานาธบิดโีจ ไบเดน ลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย  การลงมตใินวฒุสิภาเมื่อวาน
นี้มขี ึน้เพยีงไม่กีช่ ัว่โมงหลงัจากนายรอ็บ พอรท์แมน วฒุสิมาชกิจากรฐัโอไฮโอซึง่เป็นหวัหน้าการเจรจาในฝ ัง่พรรครพีบัลกินัได้
เปิดเผยกบัผูส้ ือ่ขา่วว่า วุฒสิมาชกิพรรคเดโมแครตและรพีบัลกินัไดบ้รรลุขอ้ตกลงเกีย่วกบัรา่งกฎหมายการใชจ้่ายดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน ซึง่รวมถงึการใชจ้่ายครัง้ใหมม่ลูค่า 5.50 แสนลา้นดอลลารท์ีจ่ะใชใ้นโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน สะพาน รถไฟ
โดยสาร น ้าดื่ม และระบบก าจดัของเสยี 
 
ไฟเซอรเ์ผยวคัซีนโควิดประสิทธิภำพลดเหลือ 84% หลงัฉีดโดสสอง 6 เดือน 
          นายอลัเบริต์ บรูล์า ซอีโีอของบรษิทัไฟเซอรเ์ปิดเผยในรายการ "The Exchange" ของซเีอน็บซีเีมื่อวานน้ี (28 ก.ค.) ว่า 
ประสทิธภิาพของวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ของไฟเซอรน์ัน้ไดล้ดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป โดยจะลดลงสูร่ะดบัประมาณ 
84% หลงัจากประชาชนฉีดวคัซนีโดสที ่2 ไปแลว้ราว 4-6 เดอืน   ความเหน็ของนายบรูล์านัน้อา้งองิจากผลการศกึษาครัง้ใหมข่อง
ไฟเซอรซ์ึง่ยงัตอ้งรอการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ และมขีึน้ทา่มกลางความขดัแยง้ระหว่างไฟเซอรก์บัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุสหรฐั
เกีย่วกบัความจ าเป็นในการฉีดวคัซนีโควดิโดสที ่ 3 เพื่อกระตุน้ภูมคิุม้กนั   นายบรูล์าเปิดเผยผลการศกึษาบ่งชีว้่า วคัซนีมี
ประสทิธภิาพสงูสดุทีร่ะดบั 96.2% ในช่วง 1 สปัดาห-์2 เดอืนหลงัจากไดร้บัวคัซนีโดสที ่2 โดยหลงัจากนัน้ประสทิธภิาพของวคัซนี
จะลดลงเฉลีย่ 6% ทุกๆ 2 เดอืน และประสทิธภิาพของวคัซนีจะลดลงเหลอืราว 84% หลงัจากการฉีดโดส 2 ไปแลว้ 4-6 เดอืน   
ทัง้นี้ ไฟเซอรไ์ดท้ าการศกึษาระดบัประสทิธภิาพของวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 จากประชาชนในสหรฐัและประเทศอื่นๆ จ านวน
มากกว่า 44,000 คน   นายบรูล์ากล่าวว่า ไมใ่ช่เรื่องแปลกทีว่คัซนีจะมปีระสทิธภิาพลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และระบุว่า "ขา่วดกีค็อื
เรามัน่ใจมากว่า วคัซนีโดสทีส่ามซึง่เป็นบูสเตอร ์ จะท าใหก้ารตอบสนองดา้นภูมคุิม้กนัอยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอจะป้องกนัไวรสัโควดิ-
19 สายพนัธุเ์ดลตาได"้      นายบรูล์าเปิดเผยว่า ไฟเซอรเ์ตรยีมยื่นขอ้มลูเกีย่วกบัวคัซนีโควดิโดสที ่3 ใหก้บัเจา้หน้าทีค่วบคุมดา้น
กฎระเบยีบของสหรฐัอย่างเป็นทางการภายในกลางเดอืนส.ค.นี้ 
 
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

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

 27 ก.ค. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนเดือนมิ.ย.(m/m) 0.8% 2.1% 3.2% 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.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) 6.5% 8.5% 6.4% 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ 400,000 382,000 424,000 

 สหรัฐ 19.30 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนมิ.ย.(m/m) -1.9% 0.1% 8.3% 

30 ก.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ยอดค้าปลกีเดือนมิ.ย.(y/y) 0.1% 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) 
พืน้ฐานเดือนมิ.ย. (m/m) 

 0.6% 0.5% 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI เขตชิคาโกเดือนก.ค.  64.2 66.1 

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

       


