
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,795 1,783 1,769 

 1,818 1,831 1,846 

   

 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6.10  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ท่ามกลางความตึงเครียด

ระหว่างจีนและชาติตะวนัตก  หลงัจากวนัศกุร์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐท่ีได้ประกาศใส่ช่ือบริษัทสญัชาติจีน 23 บริษัทในรายช่ือบญัชีดําด้านเศรษฐกิจ  ต่อกรณีข้อกล่าวหาเร่ืองการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน  ส่วนสภาสหภาพยโุรป (EU) เพ่ิงลงมติเห็นชอบให้ตวัแทนทางการทตูร่วมบอยคอตต์การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวประจําปี 2022  ซึง่จะจดัขึน้ท่ีกรุงปักก่ิง เพ่ือเป็นการตอบโต้การ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนของรัฐบาลจีน  นอกจากนี ้ ทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพ่ิมจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงันกัลงทนุบางส่วนคลายความกงัวลเก่ียวกบัการระบาดของ COVID-19 

สายพนัธุ์เดลต้า  ซึง่กระตุ้นแรงซือ้สกลุเงินเสี่ยง พร้อมกบับัน่ทอนความต้องการสกลุเงินดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.24% แตะท่ี 92.133 ปัจจยัท่ีกล่าว

มาช่วยหนุนให้ราคาทองคําทดสอบระดบัสูงสุดบริเวณ 1,812.32  ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  อย่างไรก็ดี  ราคาทองยงัคงปรับตวัขึน้ในกรอบจํากัด  เน่ืองจากได้รับแรงกดดนัจากอตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีท่ีฟืน้ตวัขึน้  ส่วนดชันีดาวโจนส์  ดชันี S&P500 และ Nasdaq พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์  สถานการณ์ดงักล่าวเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวก

ทองคําเอาไว้  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีไ้ม่มีการประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจของสหรัฐ  แต่แนะนําติดตามนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟด

นิวยอร์ก  รวมถงึดีมานด์การประมลูพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีมลูคา่ 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1812.32 1796.40 1802.30 1807.90 6.10 1790.07 1773.40 1774.70 1780.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,790.10 26.12 92.33 

MA 50 Days 1,835.41 27.03 90.95 

MA 200 Days 1,826.28 25.81 91.38 

RSI 9 Days 55.79 47.83 53.39 

RSI 14 Days 49.70 45.65 57.22 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,040.19 0.00 

ishare 17,267.10 -28.84 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน -0.7009 -0.5078 0.0502 
10 วนั 0.3191 0.0267 -0.5262 
20 วนั 0.9090 -0.2683 0.6758 
50 วนั 0.9346 -0.5089 0.8912 
100 วนั 0.8799 0.3948 0.7787 
200 วนั 0.3606 -0.3138 0.7861 

 

 

12 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                 หากตลอดวันราคาทองคํายังไม่สามารถฝ่า

แนวต้านบริเวณ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ดังนั ้นให้

ระมัดระวัง เพราะมีโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับย่อลงมา

บริเวณแนวรับ 1,795-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากราคาไม่สร้างระดับสูงสุดใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าบริเวณแนวต้าน 1,818 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  ทําให้ในระยะสัน้อาจมีแรงขายกดดนัให้ราคาอ่อนตวัลง แต่

หากไม่หลดุแนวรับโซน 1,795-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วง

สัน้อีกครัง้ 

 



 

 

• (+) รมว.คลังสหรัฐห่วงไวรัสกลายพันธ์ุกระทบการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก  นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัสหรัฐ เปิดเผยภายหลงั

การประชมุ G20 ที่เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลีวา่ เธอรู้สกึกงัวลเป็นอย่างย่ิงเก่ียวกบัเชือ้ไวรัสโควิด-10 ที่มีการกลายพนัธุ์ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การฟืน้ตวั

ของเศรษฐกิจโลก ภายหลงัจากท่ีโลกต้องเผชิญกบัการแพร่ระบาด นางเยลเลน กลา่ววา่ เรากงัวลเก่ียวกบัสายพนัธุ์เดลต้าและไวรัสกลายพนัธุ์สายพนัธุ์อ่ืน 

ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมา และส่งผลกระทบต่อการฟื้นตวั เศรษฐกิจโลกนัน้เช่ือมโยงกัน หากเกิดสถานการณ์ขึน้ในพืน้ท่ีส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกแล้ว 

ประเทศท่ีเหลือก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย 

• (+) รมว.พาณิชย์จีนออกแถลงการณ์โวยสหรัฐเพิ่มรายช่ือบริษัทจีนในแบล็กลิสต์  รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ออกแถลงการณ์วิจารณ์

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐท่ีได้ประกาศใส่ช่ือบริษัทสญัชาติจีน 23 บริษัทในรายช่ือบญัชีดําด้านเศรษฐกิจต่อกรณีข้อกล่าวหาเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน  

รมว.พาณิชย์จีนระบใุนแถลงการณ์ว่า การระบช่ืุอบริษัทจีนดงักล่าวถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าในระดบัสากลอย่างรุนแรง และ

ยงัเป็นการกําจดับริษัทของจีนอย่างไร้ซึง่เหตผุล จีนจะใช้มาตรการที่จําเป็น เพ่ือปกปอ้งสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของจีน 

• (+) EU บรรลุเป้าหมายส่งมอบวัคซีนโควิดฉีดให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่ 70%  นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) 

เปิดเผยในวนันี ้(10 ก.ค.) ว่า สหภาพยโุรป (EU) ได้บรรลเุป้าหมายในการส่งมอบวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีเพียงพอให้กบัประชาชนวยัผู้ ใหญ่จํานวน 

70% แล้ว  รัฐบาล 27 ชาติใน EU มีความรับผิดชอบในการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชน และบางประเทศดําเนินการได้เร็วกวา่ประเทศอ่ืนๆ อย่างมาก แตน่าง

เลเยนได้กล่าวยํา้ว่า EU ได้รักษาสญัญาท่ีให้ไว้ในโครงการจดัซือ้วคัซีนร่วมท่ีดําเนินการโดย EC โดยได้ส่งมอบวคัซีนไบโอเอนเทค-ไฟเซอร์จํานวน 330 

ล้านโดส, วคัซีนแอสตร้าเซนเนก้า 100 ล้านโดส, วคัซีนโมเดอร์นา 50 ล้านโดส และวคัซีนจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั 20 ล้านโดส   

• (+) กูรูการเงินสหรัฐเช่ือบิตคอยน์เข้าสู่ขาลงครั้งใหญ่ อาจทรุดแตะ 10,000 ดอลล์  นายสก็อตต์ ไมเนิร์ด ประธานบริษัท Guggenheim 

Investments ท่ีปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนของสหรัฐเปิดเผยในการให้สมัภาษณ์กับสํานกัข่าวซีเอ็นบีซีเม่ือวนัศกุร์ (9 ก.ค.) ว่า ไม่มีเหตผุลท่ีนัก

ลงทุนจะเข้าซือ้บิตคอยน์ในขณะนี ้และตวัเขาเองก็จะไม่รีบซือ้ด้วยเช่นกัน ขณะท่ีราคาบิตคอยน์เข้าสู่ขาลงครัง้ใหญ่ซึ่งอาจฉุดราคาลงต่ําถึง 10,000 

ดอลลาร์ 

• (+) ดอลล์อ่อน สวนทางยูโร-ปอนด์แข็งค่า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้

(9 ก.ค.) ขณะท่ียโูรและปอนด์แข็งค่าขึน้  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 

0.3% แตะที่ 92.1370 เม่ือคืนนี ้ ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1876 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1839 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ี

ระดบั 1.3889 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3776 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7491 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7424 ดอลลาร์สหรัฐ  

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 110.71 เยน จากระดบั 109.81 เยน แตด่อลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9142 ฟรังก์ 

จากระดบั 0.9157 ฟรังก์  

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 448.23 จุด หุ้นกลุ่มการเงนิดีดบวกนําตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 400 จุดเม่ือคืนนี ้(9 ก.ค.) แตะ

ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกับดัชนี S&P500 และ Nasdaq โดยได้แรงหนุนจากการที่หุ้ นกลุ่มการเงินและกลุ่มอ่ืนๆ ที่ปรับตัวตามภาวะ

เศรษฐกิจนัน้ดีดตวัขึน้ หลงัจากร่วงลงในช่วงต้นสปัดาห์นีท้่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจ ขณะท่ีไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์เดลตา

ยงัคงแพร่ระบาดเพ่ิมขึน้  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,870.16 จุด เพ่ิมขึน้ 448.23 จุด หรือ +1.30%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,369.55 จุด 

เพ่ิมขึน้ 48.73 จดุ หรือ +1.13% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 14,701.92 จดุ เพ่ิมขึน้ 142.13 จดุ หรือ +0.98% 

• (-) อังกฤษยืนยนัวัคซีนไฟเซอร์,แอสตร้าฯมีประสทิธิภาพป้องกันโควดิในกลุ่มเส่ียงสูง  กระทรวงสาธารณสขุขององักฤษ (PHE) เปิดเผยในวนัศกุร์ 

(9 ก.ค.) วา่ จากการศกึษาประชาชนกลุม่เสี่ยงจํานวน 1 ล้านรายพบวา่ วคัซีนของไฟเซอร์และแอสตร้าเซนเนก้ามีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัโรคโควิด-19 

แบบมีอาการในกลุม่ประชาชนที่มีความเสี่ยงสงู  PHE ระบวุ่า ประสิทธิภาพของวคัซีนโดยรวมทัง้ของไฟเซอร์และแอสตร้าฯในการปอ้งกนัโรคโควิด-19 ใน

กลุม่เสี่ยงที่มีอายแุตกตา่งกนัเลก็น้อยนัน้ อยู่ที่ราว 60% หลงัฉีดโดสแรก  ทัง้นี ้ประสิทธิภาพของวคัซีนแอสตร้าฯ จะเพ่ิมขึน้เป็น 81% หลงัฉีดโดสท่ีสองใน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ีมีอาย ุ16-64 ปี แต่ PHE ไม่มีข้อมลูของผู้ ฉีดวคัซีนไฟเซอร์ในช่วงอายดุงักล่าว  สว่นการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ีมีอายุ

มากกวา่ 64 ปีขึน้ไปนัน้พบวา่ หลงัการฉีดโดสที่สอง วคัซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 89% และวคัซีนแอสตร้าฯมีประสิทธิภาพ 80% 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 12 ก.ค. - - ไมมี่การประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   
0.4% 0.4% 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนมิ.ย.   
99.5 99.6 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   
0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย.   
0.4% 0.7% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   
0.6% 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   
0.4% 0.7% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -6.9M 

 23.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   
- - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   
- - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   
27.8 30.7 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
350K 373K 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   
19.2 17.4 

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

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   
75.7% 75.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   
- - 

วนัศกุร์ที่ 16 ก.ค. ไมร่ะบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   
-0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   
0.4% -0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.   
-0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจ เดือนพ.ค.   
0.4% -0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
86.5 85.5 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


