
  

                   หากราคาไม่สร้างระดับสูงสุดใหม่จากสัปดาห์
ก่อนหน้าบริเวณแนวต้าน 1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้  ท าให้ใน
ระยะสั้นอาจมีแรงขายกดดันให้ราคาอ่อนตัวลง แต่หากไม่หลุด
แนวรับโซน 1,795-1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสดีดตัว
ขึน้ช่วงสั้นอีกคร้ัง 

12 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  บอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปียงัคงถกูกดดนั ท่ามกลางแรงซือ้พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั จากการระบาดของโควิด-19 ท่ียงัคงด าเนิน
ต่อไปทัง้ทั่วโลกและสหรฐั ซึ่งส่งผลใหก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจอาจเผชิญอุปสรรค จึงแนะน าติดตามความเคลื่อนไหวของบอนดย์ีลดส์หรฐัอายุ 10 ปี เพื่อชีน้  า
ทิศทางราคาทองค าเพิ่มเติม  โดยคืนนี ้(วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค.ตามเวลาสหรฐั)  จะมีการประมลูพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีมลูค่า 3.8 หมื่นลา้นดอลลาร ์หากดี
มานดก์ารประมลูแข็งแกร่ง จะกดดนับอนดย์ีลดแ์ละหนุนราคาทองค าได ้ แต่ในทางตรงกันขา้ม หากดีมานดก์ารประมลูอ่อนแอ จะหนุนบอนดย์ีลดแ์ล ะกดดัน
ราคาทองค าได ้ นอกจากนี ้ติดตามถ้อยแถลงของนายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดนิวยอรก์ เพื่อหาสญัญาณนโยบายการเงินของเฟดเพิ่มเติม  ส  าหรบัมมุมอง
ต่อราคาทองค า แนะน าเก็งก าไรระยะสัน้ โดยเขา้ซือ้หากราคายืนเหนือแนวรบั 1,795-1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาทองค ายงัไม่สามารถฝ่าแนวตา้น
บริเวณ 1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหท้ยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
12/07/2564 15:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,807.90 1,802.70 -5.20 -0.29 

Spot Silver ($) 26.10 25.97 -0.13 -0.50 

เงนิบาท (฿/$) 32.51 32.61 0.10 0.31 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,800 27,800 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.56 75.06 -0.50 -0.66 

ดชันดีอลลาร ์ 92.13 92.13 0.00 0.00 

เงนิยูโร (€/$) 1.1877 1.1869 0.00 -0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,795   1,783  1,769 

        1,818   1,831  1,846 

 

 



 

 

• (+) ยุโรปยืนยันหญิงชาวเบลเยียมเสียชีวิตจากการติดโควิดพร้อมกัน 2 สายพันธุ์   ท่ีประชุมด้านจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชือ้แห่งยุโรป 

(ECCMID) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกรณีหญิงชราวยั 90 ปีชาวเบลเยี่ยมเสียชีวิตจากการติดเชือ้โควิด-19 เมื่อเดือนมี.ค.ท่ีผ่านมา พบว่า เป็นการติด

เชือ้โควิด-19 พรอ้มกนั 2 สายพนัธุ ์โดย ECCMID เชื่อว่า กรณีดงักล่าวเป็นกรณีท่ีมีการคน้พบเป็นครัง้แรก ซึ่งพิสจูนว่์าการติดเชือ้พรอ้มกนั 2 สายพนัธุน์ัน้ 

เกิดขึน้ได้จริง ECCMID ระบุว่า หญิงคนดังกล่าวติดเชือ้โควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาและสายพันธุ์เบตา ซึ่งพบครั้งแรกในอังกฤษและแอฟริกาใต้ โดย

คณะแพทยผ์ูท้  าการรกัษาคาดว่า เธอน่าจะไดร้บัเชือ้โควิด-19 มาจากผูต้ิดเชือ้ 2 รายท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี ้คณะแพทยฯ์ยงัเชื่อว่า กรณีนีเ้ป็นกรณีการ

ติดเชือ้ 2 สายพนัธุท่ี์มีการคน้พบเป็นครัง้แรก และแมว่้าจะเกิดขึน้ไดย้าก แต่การติดเชือ้ในลกัษณะเดียวกนัก็เกิดขึน้ในท่ีอื่นๆ แลว้  สถานีโทรทศันวี์อาร์ ที

ของเบลเยี่ยมรายงานว่า หญิงชราคนดงักล่าวไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีน เช่นเดียวกบัประชาชนในยุโรปส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาการน าส่งวคัซีนในช่วงตน้ปี 

2564 และการระดมฉีดวคัซีนท่ีเป็นไปอย่างล่าชา้ อย่างไรก็ดี ขณะนีใ้นสหภาพยุโรป (EU) มีการส่งมอบวคัซีนท่ีเพียงพอส าหรบัการฉีดวคัซีนใหป้ระชากร 

70% จากทัง้หมดแลว้   "ในช่วงเดือนมี.ค. มีเชือ้โควิด-19 ทัง้ 2 สายพนัธุแ์พรร่ะบาดในเบลเบี่ยม จึงเป็นไปไดว่้าหญิงคนนีอ้าจไดร้บัเชือ้ 2 สายพนัธุม์าจาก

ผูต้ิดเชือ้ 2 รายท่ีต่างกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่ทราบว่าการติดเชือ้ครัง้นีเ้กิดขึน้ไดอ้ย่างไร" แอนน ์แวนเคียรเ์บอรเ์กน นกัจุลชี ววิทยาจากโรงพยาบาล OLV 

ในเมืองอาลสตเ์ปิดเผยผ่านเว็บไซตข์องวีอารที์ ทัง้นี ้คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ประกาศเตือนโดยอา้งขอ้มลูจากศนูยค์วบคุมและป้องกันโรคแห่งยโุรป 

(ECDC) ว่า เชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาท่ีแพรก่ระจายไดง้่ายนัน้ อาจกลายเป็นสายพนัธุห์ลกัท่ีแพรร่ะบาดในยโุรปภายในช่วงฤดรูอ้นนี  ้

• (+) เกาหลีเหนือเมินความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหรัฐ มองเป็นแผนชั่วร้าย นักวิจัยชาวเกาหลีเหนือเปิดเผยว่า ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมของสหรฐัเป็นแผนการเมืองท่ีชั่วรา้ย เพื่อหวังกดดันประเทศอื่นๆ หลังชาติพันธมิตรสหรฐั เช่น เกาหลีใต ้เสนอแนะว่าความช่วย เหลือดา้น

วคัซีนหรือความช่วยเหลืออื่นๆ สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศได ้กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือ ไดเ้ผยแพร่บทความวิจารณ์

ขา้งตน้บนเว็บไซตท์างการเมื่อวนัอาทิตย ์(11 ก.ค.) ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดของรฐับาลเกาหลีเหนือ  นายคงั ฮยอนชอล นักวิจัยอาวุ โสจากสมาคม

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างการกระท าของสหรฐัท่ีใช้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรลุเป้าหมายดา้น

นโยบายต่างประเทศหรือใชเ้ป็นแรงกดดนัต่อประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน  หน่ึงในตวัอย่างท่ีนายคงัหยิบหยกขึน้มาไดแ้ก่ การลดความช่วยเหลือของสหรฐั

ต่อรฐับาลของอฟักานิสถาน ซึ่งสหรฐัมีก าหนดถอนก าลงัทหารชดุสดุทา้ยภายในอีกไม่ก่ีสปัดาหข์า้งหนา้ 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 170.70 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์

ตลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 400 จุดเมื่อวนัศุกร ์โดยไดแ้รงหนุนจากการท่ีหุน้กลุ่มการเงินและกลุ่มอื่นๆ ท่ีปรบัตวัตามภาวะเศรษฐกิจนัน้ดีดตวัขึน้  

ดชันีฮั่งเส็งปิดท่ี 27,515.24 จดุ เพิ่มขึน้ 170.70 จดุ หรือ +0.62% 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 23.75 จุด ขานรับแบงกช์าติจีนห่ัน RRR ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี ้ขาน

รบัธนาคารกลางจีน (PBOC) ท่ีประกาศลดสดัส่วนการกันส ารองของธนาคารพาณิชย ์(RRR) ซึ่งเป็นความพยายามล่าสดุของธนาคารกลางท่ีจะใหก้าร

สนบัสนนุเศรษฐกิจท่ามกลางการแพรร่ะบาดของโควิด-19  ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,547.84 จดุ เพิ่มขึน้ 23.75 จุด หรือ +0.67%  

• (-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว นักลงทุนวิตกโควิดสายพันธุใ์หม่ฉุดเศรษฐกิจโลก  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดทรงตวัในวนันี ้โดยนักลงทุนเขา้ซือ้หุน้กลุ่มท่ี

ปลอดภยัจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์เนื่องจากยงัมีความวิตกกังวลว่ า การแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-

19 จะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดับ 458.11 จุด เพิ่มขึน้ 0.44 จุด หรือ +0.10%  ดัชนี 

DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,675.42 จดุ ลดลง 12.51 จุด หรือ -0.08% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,525.11 จุด 

ลดลง 4.31 จดุ หรือ -0.07% 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 ้

 

      


