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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้ปรบัตวัลง โดยแกว่งตัวในกรอบ 1,791.60-1,802.91 ดอลลารต่์อออนซ ์รบัแรงกดดันหลงัชาวอเมริกันแห่ฉีดวคัซีนเพิ่มหลงั FDA สหรฐั 
อนุมัติไฟเซอรเ์ต็มรูปแบบเมื่อวันจันทร ์(23 ส.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น  ทั้งนี ้ ปัจจุบันชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วมีราว 52% แต่หน่วยงาน
สาธารณสขุยงัไม่สามารถเปลี่ยนใจคนที่ลงัเลได ้แต่หลงัจาก FDA อนมุติัไฟเซอรเ์ต็มรูปแบบคาดว่าจะจงูใจใหช้าวอเมริกนัฉีดเพิ่มขึน้ ขณะที่กองทพัสหรฐัรบัลกูทนัที 
แถลงว่า จะก าหนดใหบุ้คลากรในกองทพัฉีดวคัซีน คาดว่าหลงัจากนีภ้าคเอกชนและมหาวิทยาลยัจะท าแบบเดียวกนั ทางดา้นนิวยอรก์ซิตีจ้ะก าหนดใหบ้คุลากรดา้น
การศึกษาในทุกกรมกองต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ภายในวันที่ 27 ก.ย. โดยไม่เปิดทางเลือกให้คนที่ไม่ฉีดใช้วิธีตรวจหาเชือ้เป็นประจ าแทน  นอกจากนี ้
นายแพทยแ์อนโทนี เฟาชี แพทยใ์หญ่ประจ าท าเนียบขาวสหรฐั เปิดเผยว่า วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษัทโมเดอรน์าและจอหน์สนัแอนดจ์อหน์สนั น่าจะไดร้บั
การอนมุติัอย่างเต็มรูปแบบ (full approval) จาก FDA เร็วๆนี ้ปัจจยัดงักล่าวส่งผลเชิงลบต่อราคาทองค า ส าหรบัวนันีติ้ดตามการเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนของ
สหรฐั ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า วานนีร้าคาปิดใกลร้ะดบัต ่าสดุของวนั บ่งชีว้่าแรงขายยงัคงแข็งแกรง่ ทัง้นี ้ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้น 
1,810-1,814 ดอลลารต่์อออนซ ์มีโอกาสที่ราคาอาจอ่อนตัวลง แต่หากยืนเหนือบริเวณ 1,784 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ราคาจะขยับขึน้ทดสอบแนวตา้น แต่หากหลุด
แนวรบัแรก แนวรบัถดัไปจะอยู่ที่ 1,768 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       เน้นเก็งก ำไรฝ่ังขำยโดยมีแนวต้ำนบริเวณ 

1,810-1,814 ดอลลำร์ต่อออนซ์ ควรแบ่งขำยท ำก ำไรบ้ำงหำก

รำคำไม่ผ่ำนแนวต้ำน เพื่อรอซือ้คืนเม่ือรำคำอ่อนตัวลง ประเมิน

แนวรับระยะสั้นโซน 1,784-1,768 ดอลลำรต่์อออนซ ์

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 สิงหำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
25/08/2564 12:09 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,801.60 1,794.74 -6.86 -0.38 

Spot Silver ($) 23.84 23.69 -0.15 -0.63 

เงนิบาท (฿/$) 32.86 32.83 -0.03 -0.08 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,150 28,000 -150 -0.53 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.14 70.68 -0.46 -0.65 

ดชันดีอลลาร ์ 92.88 93.02 0.14 0.15 

เงนิยูโร (€/$) 1.1755 1.1742 0.00 -0.11 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

      1,784  1,768 1,751 

       1,814  1,833 1,849 

 

 



 

 

• (+) ตำลีบันสั่งห้ำมชำวอัฟกันเดินทำงไปสนำมบินกรุงคำบูลเพ่ือออกนอกประเทศแล้ว นายซาบีฮุลเลาะห ์มจูาฮิด โฆษกกลุ่มตาลีบัน กล่าวกับ
ผูส้ื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าววานนีว่้า ตาลีบนัจะไม่อนญุาตใหช้าวอฟักันเดินทางออกนอกประเทศแลว้ และคดัคา้นการขยายเที่ยวบินอพยพทัง้หมด ซึ่ง
เป็นระยะเวลา 1 สปัดาหก์่อนถึงเสน้ตายท่ีสหรฐัก าหนดไวใ้นวนัท่ี 31 ส.ค.  "กองก าลงัสหรฐัมีโอกาสและมีทรพัยากรทัง้หมด พวกเขาสามารถพาพลเมือง
ทกุคนของสหรฐัออกไปได ้แต่เราจะไม่อนุญาตใหช้าวอัฟกนัออกจากประเทศ และเราจะไม่ขยายก าหนดเวลา" นายมจูาฮิดกล่าว พรอ้มระบุว่า การอพยพ
ท่ีด าเนินการโดยกองก าลังต่างชาติหลงัวนัท่ี 31 ส.ค. จะเป็นการละเมิดของค ามั่นสญัญาของรฐับาลปธน.โจ ไบเดนท่ีจะยุติภารกิจของกองทัพสหรฐัใน
อัฟกานิสถาน  "ทางไปสนามบินถูกปิดลงแลว้ ตอนนีช้าวอัฟกันไม่ไดร้บัอนุญาตให้ไปท่ีนั่น ส่วนชาวต่างชาติยังจะได้รบัอนุญาตตามเดิม เราได้หา้ม
ชาวอฟักันใหไ้ปสนามบินเพราะฝูงชนหนาแน่นขึน้ ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีผูค้นจะเสียชีวิตจากเหตุจลาจล" นายมจูาฮิดกล่าว  ก่อนหนา้นี ้ปธน. โจ ไบเดน เคย
กล่าวว่า เขาอาจพิจารณาขยายวนัอพยพออกไปหลงัจากวนัท่ี 31 ส.ค. แต่ก็ยงัไม่ไดม้ีการด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่ำเทียบเยน ขำนรับตลำดหุ้นสหรัฐพุ่ง สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้แตะกรอบบน 109 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเชา้นี ้
โดยไดแ้รงหนุนจากตลาดหุน้สหรฐัท่ีพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี ้  ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 
109.79-109.83 เยน เทียบกับ 109.63-109.73 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.76-109.78 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้  ยูโร
เคลื่อนไหวท่ี 1.1736-1740  ดอลลาร ์และ 128.87-128.88 เยน เทียบกับ 1.1752-1.1762 ดอลลาร ์และ 128.92-129.02 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 
1.1737-1.1739 ดอลลาร ์และ 128.83-128.87 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี ้

• (-) ชำวอเมริกันแห่ฉีดวัคซีนเพ่ิมหลัง‘เอฟดีเอ’อนุมัติไฟเซอร์เต็มรูปแบบ เอฟดีเออนุมัติใชว้คัซีนไฟเซอร -์ไบออนเทคเต็มตัว เปิดช่องบังคับฉีด
วคัซีนในช่วงท่ีสายพนัธุเ์ดลตาก าลงัเล่นงานสหรฐั ตามท่ีส านกังานอาหารและยาสหรฐั (เอฟดีเอ) เห็นชอบใหใ้ชว้คัซีนป้องกนัโควิด-19 ของไฟเซอร-์ไบออ
นเทคในกรณีฉกุเฉิน เมื่อวนัท่ี 11 ธ.ค.2563 มีการฉีดวคัซีนตวันีใ้หป้ระชาชนในสหรฐัไปแลว้กว่า 200 ลา้นโดส ล่าสดุหลงัไดข้อ้มลูฉบบัปรบัปรุงถึงผลการ
ทดลองทางคลินิกกบัประชาชนกว่า 40,000 คน พบว่า วคัซีนมีประสิทธิผลในการป้องกันโควิดได ้91% เอฟดีเอจึงมีมติเมื่อวนัจันทร ์(23 ส.ค.) ตามเวลา
ทอ้งถ่ิน อนุมัติัใหใ้ชเ้ป็นการทั่วไปกบัประชาชนท่ีมีอายุ 16 ปีขึน้ไป ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงผ่านโทรทศันว่์า การอนมุตัิของเอฟดีเอเป็นหลกัฐานอนั
ยอดเยี่ยมส าหรบัคนท่ียงัลงัเลไม่ยอมฉีดวคัซีน “วนันีผ้มก าลงัขอใหบ้ริษัทภาคเอกชนหนัมายกระดบัขอ้บงัคบัเรื่องวคัซีนท่ีจะครอบคลมุผู้คนอีกหลายลา้น
คน” กองทัพสหรัฐรบัลูกทันที แถลงว่า จะก าหนดให้บุคลากรในกองทัพฉีดวัคซีน คาดว่าหลังจากนีภ้าคเอกชนและมหาวิทยาลัยจะท าแบบเดียวกัน 
นิวยอรก์ซิตีจ้ะก าหนดใหบ้คุลากรดา้นการศึกษาในทกุกรมกองตอ้งฉีดวคัซีนอย่างนอ้ย 1 โดส ภายในวนัท่ี 27 ก.ย.  

• (+/-)  ตลำดหุ้นเอเชียปิดเช้ำผันผวน นักลงทุนจับตำประชุมเฟดที่แจ็กสันโฮล ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ผนัผวน โดยตลาดบางแห่งในภูมิภาค
ยงัคงไดแ้รงหนุนจากการปิดท านิวไฮของดชันี Nasdaq และ S&P500 เมื่อคืนนี ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการประชมุประจ าปีของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
ท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล รฐัไวโอมิง ในวนัท่ี 26-28 ส.ค.นี ้  

• (+/-) ผู้เชี่ยวชำญชีช้ำวมะกัน 85-90% ต้องฉีดวัคซีนเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันหมู่สกัดโควิด ดร.ปีเตอร ์โฮเตซ ผูอ้  านวยการร่วมของศูนยพ์ัฒนาวคัซีนท่ี
โรงพยาบาลเด็กเท็กซสัไดก้ล่าวเตือนว่า หากตอ้งการหยุดยัง้การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา ชาวอเมริกนัจ านวนมากจะตอ้งเขา้รบั
การฉีดวคัซีนเพื่อสรา้งภูมิคุม้กันหมู่  นายโฮเตซระบุว่า  "จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัดงักล่าว เราตอ้งฉีดวคัซีนใหป้ระชาชนใหไ้ด้  85% หรืออาจจะ 
90% ของประเทศตามท่ีนายแพทยแ์อนโทนี เฟาชีกล่าว"  พรอ้มย า้ว่า ตวัเลข 85%-90% ไม่ไดห้มายถึงแค่การฉีดวคัซีนใหก้ับประชากรผูใ้หญ่เท่านัน้ แต่
หมายรวมถึงคนทั้งประเทศ นายแพทยเ์ฟาชีซึ่งเป็นหัวหนา้ท่ีปรึกษาทางการแพทยป์ระจ าท าเนียบขาวคาดการณ์ว่า สหรฐัจะสามารถควบคุมโควิดได้
ภายในฤดใูบไมผ้ลิปี 2565 หากผูค้นจ านวนมากท่ียงัไม่ไดร้บัวคัซีนมีโอกาสไดฉี้ดวคัซีน โดยยอดผูเ้สียชีวิตจากโควิดในสหรฐัขณะนีด้ีดตวัสงูขึน้เท่ากบัใน
เดือนมี.ค.ท่ีผ่านมา หรือท่ีระดบัมากกว่า 1,000 รายต่อวนั  เจา้หนา้ท่ีของสหรฐัยืนยนัว่า การฉีดวคัซีนเป็นเครื่องมือท่ีดีท่ีสดุในการต่อสู้กับจ านวนยอดผู้
ติดเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้ โดยเมื่อวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา (22 ส.ค.) มีประชากรราว 51% ของสหรฐัไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดครบโดสแลว้  อย่างไรก็ตาม นายโฮ
เตซใหส้ัมภาษณ์กับส านักข่าวซีเอ็นบีซีว่า หากดูจากขอ้มลูของอิสราเอลนัน้ สหรฐัอาจจะตอ้งปรบัแผนใหม่ ซึ่ งรวมถึงการสวมหนา้กากอนามัยเมื่ออยู่
กลางแจง้ 

 
ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศร ฐกิจ นสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -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 แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 23 ส.ค. 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.7** 65.9 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   61.5** 61.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.5** 62.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.7** 59.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.1** 60.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.5** 59.6 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.2** 63.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.2** 59.9 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.ค.   5.99M** 5.86M 

วนัองัคารท่ี 24 ส.ค. 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.   708K** 676K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   9** 27 

วนัพธุท่ี 25 ส.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก  Ifo   100.2 100.8 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.   -0.3% 0.9% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -1.9M -3.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐั  ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   6.6% 6.5% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   345K 348K 

วนัศุกรท่ี์ 27 ส.ค. 19.30น. สหรฐั  ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ค.   0.2% 0.1% 

 19.30น. สหรฐั  การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.   0.4% 1.0% 

 19.30น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.ค.   1.0% 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks (Jackson Hole Symposium)   - - 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM   70.4 70.2 

 21.00น. สหรฐั  คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM   - 4.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก   ปานกลาง   นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 20 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

