
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,801.70-1,810.57 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัคงเห็นแรงขายท าก าไรระยะสัน้จากแรงขายทางเทคนิค หลงัราคายงัไม่
สามารถทะลผุ่านระดบัสงูสดุของสปัดาหท่ี์แลว้บริเวณ 1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์ ส่วนปัจจยัพืน้ฐานท่ีกดดนัราคาทองค าระยะสัน้มาจากการฟ้ืนของบอนดย์ีลด์
สหรฐัอายุ 10 ปี ขึน้มาแถว 1.35% ในเชา้วนัจันทร ์ หลงัจากสปัดาหท่ี์แลว้ร่วงลงแรงแตะ 1.25% ซึ่งกดดนัราคาทองค าระยะสัน้ แต่คาดว่าการฟ้ืนของบอนด์
ยีลดส์หรฐัอาจอยู่ในระดบัจ ากดั ท่ามกลางการคาดการณข์องนกัลงทนุในตลาดว่า เฟดอาจไม่เร่งขึน้ดอกเบีย้และลด QE เพื่อพยุงเศรษฐกิจสหรฐัไว ้เนื่องจาก
ไวรสัโควิด-19กลายพันธุ์ไดคุ้มคามเศรษฐกิจ ขณะท่ี นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีกระทรวงการคลังสหรฐั เปิดเผยภายหลังการประชุม G20 ท่ีเมืองเวนิซ 
ประเทศอิตาลี ห่วงไวรสักลายพนัธุก์ระทบการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ดงันัน้จึงคาดว่าราคาทองค าอาจย่อตวัลงในระดบัจ ากดั และคาดมีแรงชอ้นซือ้กลบัเขา้
มาเป็นระยะ  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า หากราคาไม่สรา้งระดบัสงูสดุใหม่จากสปัดาหก์่อนหนา้บริเวณแนวตา้น 1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์ ท าใหใ้น
ระยะสัน้อาจมีแรงขายกดดนัใหร้าคาอ่อนตวัลง แต่หากไม่หลดุแนวรบัโซน 1,795-1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้  แนะน ากล
ยทุธก์ารลงทุน ถา้เกิดการอ่อนตวัลงมา แนะน าเปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าไม่หลดุ 1,795-1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามลดพอรต์การลงทุนหาก
ราคาหลดุ 1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์ และหากถือสถานะซือ้อยู่อาจพิจารณาปิดสถานะท าก าไรบริเวณ 1,818   ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านไดส้ามารถถือต่อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      หากตลอดวันราคาทองค ายังไม่สามารถฝ่า
แนวต้ านบริเวณ  1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  ดั ง น้ันให้

ระมัดระวัง เพราะมีโอกาสที่ราคาทองค าจะปรับย่อลงมา

บริเวณแนวรับ 1,795-1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 กรกฎาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
12/07/2564 11:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,807.90 1,803.11 -4.79 -0.26 

Spot Silver ($) 26.10 26.05 -0.05 -0.19 

เงนิบาท (฿/$) 32.51 32.62 0.11 0.34 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,800 27,850 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.56 75.42 -0.14 -0.19 

ดชันดีอลลาร ์ 92.13 92.20 0.06 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1877 1.1867 0.00 -0.08 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

        1,795   1,783  1,769 

        1,818   1,831  1,846 

 

 



 

 

• (+) ยอดติดเชื้อโควิดออสเตรเลียพุ่งต่อเน่ืองแม้ล็อกดาวนซิ์ดนีย ์เหตุไวรัสเดลตาระบาดหนัก ออสเตรเลียรายงานพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 
รายวนัท าสถิติสูงท่ีสดุของปีนี ้เน่ืองจากการระบาดอย่างรวดเร็วของเชือ้ไวรสัสายพันธุเ์ดลตาในนครซิดนีย ์แมจ้ะเขา้สู่สปัดาหท่ี์สามของการล็อก
ดาวนเ์มืองซิดนียแ์ลว้ก็ตาม รฐันิวเซาทเ์วลสร์ายงานว่าพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศ 112 รายในวนันี ้โดยส่วนใหญ่อยู่ในเมืองซิดนีย ์ขณะท่ียอด
ผูต้ิดเชือ้ยงัคงท าสถิติสงูสดุต่อเนื่องเป็นวนัท่ีหา้ โดยผูต้ิดเชือ้ส่วนใหญ่ท่ีพบวนันีเ้ป็นสมาชิกในครอบครวัเดียวกันหรือเพื่อนสนิทของผูท่ี้ติดเชือ้ก่อน
หนา้นี ้ อย่างไรก็ดี จ านวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่ท่ีติดเชือ้มาจากนอกชุมชนนั้น ลดลงจาก 45 รายเมื่อวานนี ้(11 ก.ค.) มาอยู่ท่ี 34 ราย ทางดา้นนาง
แกลดิส เบรีจิเกลียน ผูว้่าการรฐันิวเซาทเ์วลสก์ล่าว่า การเปลี่ยนแปลงของยอดตัวเลขดงักล่าวในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้จะเป็นตวัก าหนดว่ า จะมีการ
ขยายมาตรการล็อกดาวนใ์นเมืองซิดนีย ์ซึ่งจะสิน้สุดลงในวนัศุกรนี์ ้(16 ก.ค.) ออกไปอีกหรือไม่ โดยนางเบรีจิเกลียนคาดการณว์่า อาจตอ้งขยาย
มาตรการออกไปอีก 

• (-) ญี่ปุ่นพร้อมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบยืดหยุ่น หวังลดผลกระทบจากโควิด  โฆษกรฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ นพรอ้มอดัฉีดเงิน
กระตุน้เศรษฐกิจเพิ่มอีกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ียาวนาน ขานรบัการเรียกรอ้งทางการเมืองเพื่อมาตรการ
กระตุน้เพิ่มเติมเพื่อหนุนการเติบโต ขณะนีเ้หลือเวลาอีกไม่ถึงสองสปัดาหก์่อนจะถึงการแข่งโอลิมปิก แต่โตเกียวซึ่งรบัหนา้ท่ีเป็นเจ้ าภาพกลับอยู่
ภายใตก้ารประกาศสถานการณฉ์กุเฉินเพื่อคมุโควิด-19 ตัง้แต่วนันีจ้นถึงวนัท่ี 22 ส.ค. ท าใหเ้กิดความกงัวลว่า รา้นอาหารจะไดร้บัผลกระทบนานขึน้
จากเวลาเปิดบรกิารท่ีนอ้ยลงและการถกูสั่งหา้มขายแอลกอฮอล ์

• (+/-) ECB เตรียมปรับเปล่ียนสัญญาณชีน้ านโยบายการเงินในการประชุมคร้ังหน้า  นางครสิติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
ใหส้มัภาษณก์ับบลมูเบิรก์ทีวีว่า ทาง ECB จะปรบัเปลี่ยนสญัญาณชีน้ านโยบายการเงินในการประชุมครัง้หนา้ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกลยุทธใ์หม่
และความมุ่งมั่นของ ECB ในการกระตุน้เงินเฟ้อ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ หลัง ECB ประกาศปรบัเป้าหมายเงินเฟ้อเมื่อสัปดาหท่ี์ผ่านมา 
พรอ้มกับเปิดเผยบทบาทใหม่ของทางธนาคารในการรว่มมือแกไ้ขปัญหาโลกรอ้น ซึ่งถือเป็นการยกเครื่องนโยบายครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวตัิศาสตร์ 23 
ปีของการก่อตัง้ ECB ทั้งนี ้ECB เปิดเผยว่า ทางธนาคารจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเงินเฟ้อจากเดิมท่ีก าหนดให ้"อยู่ใกล ้แต่ไม่เกินระดับ 2%" โดย
ปรบัเป็น "อยู่ท่ีระดบั 2%" แต่ ECB จะใชค้วามยืดหยุ่น โดยจะอนญุาตใหเ้งินเฟ้อ หรือดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) สามารถดีดตวัขึน้สงูกว่า 2% หากมี
ความจ าเป็น  ECB ระบุว่า เป้าหมายเงินเฟ้อเดิมท่ีระบใุหเ้งินเฟ้อ "อยู่ใกล ้แต่ไม่เกินระดบั 2%" ไดส้รา้งความรูส้ึกท่ีว่า ECB มีความกังวลต่อการท่ี
เงินเฟ้ออยู่สงูกว่าเป้าหมาย มากกว่ากงัวลต่อการท่ีเงินเฟ้ออยู่ต  ่ากว่าเป้าหมาย ท าให ้ECB ไดข้อ้สรุปในวนันีว้่า การขยายตวัของราคาทัง้อยู่เหนือ
และอยู่ต  ่ากว่าเป้าหมาย ลว้นเป็นสิ่งท่ีไม่พึงประสงค ์อย่างไรก็ดี ECB ชีแ้จงว่า ภายใตบ้างสถานการณท่ี์จ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุจากนโยบาย
การเงินอย่างเขม้ขน้และอย่างต่อเนื่อง เงินเฟ้อสามารถดีดตวัขึน้ชั่วคราวเหนือระดบัเป้าหมาย  ถอ้ยแถลงของประธาน ECB หมายความว่า ECB ไม่
น่าจะคุมเขม้นโยบายการเงินก่อนก าหนด และหนุนความคาดหวงัว่าเงินจะเฟ้อจะปรบัตวัสงูขึ ้นในอนาคต หลงัอยู่ต  ่ากว่าเป้าหมายของ ECB เป็น
ระยะเวลาส่วนใหญ่ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา  สญัญาณชีน้ านโยบายการเงินปัจจุบนัของ ECB ระบุว่า ECB จะซือ้พนัธบตัรใหน้านเท่าท่ีจ าเป็น และ
รกัษาระดบัดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดบัปัจจบุนัซึ่งต ่าสดุเป็นประวตัิการณ ์จนกว่าจะเห็นว่าแนวโนม้เงินเฟ้อเริ่มไต่ขึน้สู่ระดบัเป้าหมาย 

• (+/-) ตลาดจับตา'พาวเวล'แถลงสภาคองเกรสสหรัฐสัปดาหนี์้ นกัลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกจบัตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งมีก าหนดกล่าวแถลงการณร์อบครึ่งปีว่าดว้ยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรฐัต่อสภาคองเกรสในสัปดาหนี์ ้เพื่อหา
สญัญาณบ่งชีภ้าวะเศรษฐกิจ, อตัราเงินเฟ้อ, ทิศทางอตัราดอกเบีย้สหรฐั รวมทัง้ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ
สหรฐั ทัง้นี ้นายพาวเวลจะกล่าวถอ้ยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาในวนัท่ี 14 ก.ค. และแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการ
การเงินประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี 15 ก.ค. ตามธรรมเนียมปฏิบตัิ ประธานเฟดมีก าหนดกล่าวแถลงการณต์่อสภาคองเกรสปีละ 2 ครัง้ โดย
ครัง้แรกในเดือนก.พ. และอีกครัง้ในเดือนก.ค.  
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

  การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารท่ี 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   99.5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.7% 

วนัพธุท่ี 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021   8.0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   27.8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   19.2 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   75.7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศุกรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   -0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค.   0.4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   86.5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.2% 

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

* ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 

      

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

