
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีย้ืนเหนือ 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยขยับจาก Low 1,804.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ขึน้มาท า High บริเวณ 1,812.74 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกและสหรฐัจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ จึงช่วยหนนุราคาทองค าไว ้ ส่วนประเด็นที่ นายบอริส จอหน์สนั 
นายกรฐัมนตรีองักฤษ เตรียมประกาศการตดัสินใจขัน้สดุทา้ยในวนันี ้เกี่ยวกบัการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนแ์ต่วนัที่ 19 ก.ค.  โดยคาดว่าเขาจะประกาศยกเลิกค าสั่งให้
มีการสวมหนา้กากอนามยัและเวน้ระยะห่างทางสงัคม รวมทัง้ยกเลิกค าแนะน าที่ใหป้ระชาชนท างานที่บา้น แต่นกัวิเคราะหเ์ตือนว่านายจอหน์สนัเคยยกเลิกมาตรการล็อก
ดาวนม์าแลว้ครัง้หนึ่งในปีที่แลว้ แต่ก็ตอ้งกลบัมาบงัคบัใชใ้หม่ หลงัเกิดการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ จึงท าใหค้่าเงินปอนดย์งัฟ้ืนไดไ้ม่มาก และถกูกดดนัเป็นระยะ ดอลลารจ์ึง
อ่อนค่าระดบัจ ากัด  ราคาทองค าจึงฟ้ืนไดจ้ ากดัเช่นกนั  แต่ประเด็นหลกัที่นักลงทนุรอติดตามในวนันี ้จะอยู่ที่การเปิดเผย ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ
ของสหรฐั แนะน าดกูารตอบรบัของดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัจากตวัเลขดงักล่าว เพ่ือประเมินทิศทางราคาทองค าเพิ่มเติม   ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า  หาก
ราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือตา้น 1,812-1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโนม้ที่ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบโซน 1,795-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์หากสามารถยืนเหนือ
โซนแนวรบัดงักล่าวได ้จะเกิดแรงซือ้เพ่ิมขึน้ โดยแนวตา้นระยะสั้นถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,818-1,831 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะน ากลยุทธก์ารลงทุนโดยรอจงัหวะเขา้ซือ้ หาก
ราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรบั 1,795-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,791 ดอลลารต์่อออนซ)์ และใหท้ยอยท าก าไรหากราคาดีดตวัขึน้ไปทดสอบ
บริเวณแนวตา้น 1,818-1,831 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      เน้นท ำก ำไรระยะสั้นจำกกำรแกว่งตัว แนะน ำ
ติดตำมกำรเคลื่อนไหวของรำคำโซน 1,812-1,818 ดอลลำร์ต่อ

ออนซ ์หำกยังไม่สำมำรถยืนได้อย่ำงแข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่รำคำจะ

อ่อนตัวลงทดสอบโซน 1,795-1,791 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 กรกฎำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
13/07/2564 11:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.90 1,809.92 4.02 0.22 

Spot Silver ($) 26.18 26.22 0.04 0.15 

เงนิบาท (฿/$) 32.67 32.63 -0.04 -0.11 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,900 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.16 75.34 0.18 0.24 

ดชันดีอลลาร ์ 92.22 92.18 -0.04 -0.04 

เงนิยูโร (€/$) 1.1860 1.1867 0.00 0.06 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

 

        1,791   1,778  1,766 

        1,818   1,831  1,846 

 

 



 

 

• (+)  ผู้เชี่ยวชำญสหรัฐชีจ้ ำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หลังไวรัสกลำยพันธุ ์ดร. กวิตา พาเทล อดีตเจา้หนา้ท่ีสมยัอดีตประธานาธิบดีโอบามา
เปิดเผยว่า เธอหวงัว่าวคัซีนกระตุน้จะไดร้บัการอนุมตัิจากหน่วยงานดา้นการก ากับดูแลของสหรฐั เนื่องจากมีไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ๆ ท่ีสามารถ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากขึน้  ดร. พาเทล กล่าวใหส้ัมภาษณ์กับรายการ "Squawk Box" ของสถานีโทรทศันซ์ีเอ็นบีซีว่า "เน่ืองจากภัยคุกคามของ
ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาและสายพันธุอ์ื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ฉะนัน้ อาจหลีกเลี่ยงไม่ไดท่ี้เราจะตอ้งฉีดวคัซีนกระตุน้ แต่ค  าถามท่ีเกิดขึน้คือ
เมื่อไร ระยะเวลา 6 เดือนนัน้อาจจะเรว็เกินไป"  รายงานระบุว่า ความเห็นจากดร. พาเทลมีขึน้ ก่อนท่ีตวัแทนของบริษัทไฟเซอรจ์ะเขา้พบกับเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสขุของรฐับาลกลางเมื่อวนัจนัทร ์เพื่อหารือถึงความจ าเป็นท่ีอาจเกิดขึน้ส  าหรบัการฉีดวคัซีนกระตุน้   เมื่อไม่นานมานี ้ทางไฟเซอรไ์ดเ้ปิดเผยว่า 
บริษัทก าลงัพฒันาวคัซีนกระตุน้เข็ม 3 เพื่อต่อสูก้ับไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาท่ีสามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว พรอ้มอา้งอิงขอ้มลูภายในและการศกึษาใน
อิสราเอลท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ประชาชนมีปัญหาภูมิคุม้กันลดลงภายใน 6 เดือนหลงัจากการฉีดวคัซีนของไฟเซอรค์รบโดสแลว้  ปัจจุบัน ไวรสัโควิด -19 
สายพันธุ์เดลตาได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรฐัแล้ว   ทั้งนี ้บริษัทไฟเซอรร์ะบุว่า วัคซีนเข็ม 3 ของวัคซีนสูตรเดิมสามารถช่วยเสริมสรา้งระดับ
ภูมิคุม้กันได ้ในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ผูบ้ริหารจากบริษัทไฟเซอร/์บิออนเทคกล่าวว่า ประชาชนอาจตอ้งการวคัซีนเข็มท่ี 3 ภายในหน่ึงปีหลังจาก
ไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้ 

• (+) FDA เพ่ิมค ำเตือนวัคซีน J&J เสี่ยงท ำปลำยเส้นประสำทอักเสบ-กล้ำมเนื้ออ่อนแรง คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัประกาศ
เพิ่มค าเตือนในฉลากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน (J&J) เก่ียวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคกลุ่มอาการกิลแลง-บารเ์ร 
(Guillain Barre Syndrome หรือ GBS) มากขึน้ โดยโรค GBS เป็นโรคทางระบบประสาทท่ีพบไดย้ากซึ่งท าใหเ้กิดการอักเสบของปลายเสน้ประสาท 
กลา้มเนือ้แขนขาและใบหนา้อ่อนแรง อาการเหน็บชาตามรา่งกาย และในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขัน้เป็นอมัพาต แมว่้า FDA จะเปิดเผยว่า ยงัไม่มีขอ้มลู
ท่ีบ่งชีว่้า วคัซีนของ J&J เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรค GBS แต่ก็ระบุว่า มีรายงานการพบโรคดงักล่าวมากขึน้ หลงัจากไดร้บัรายงานเบือ้งตน้ของการเกิด
โรค GBS จ านวน 100 ฉบบัผ่านทางระบบการรายงานผลขา้งเคียงไม่พึงประสงคจ์ากการฉีดวคัซีนของสหรฐั ทัง้นี ้ในสหรฐัมีการฉีดวคัซีนของ J&J ไป
แลว้ 12.8 ลา้นโดส  ส  านักข่าวซีเอ็นเอ็นเปิดแผยแถลงการณ์ของ FDA ว่า "FDA ขอประกาศแกไ้ขขอ้มูลใหผู้ร้บัการฉีดวคัซีนและผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีน 
โดยวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของ J&J จะตอ้งระบุขอ้มลูความเสี่ยงในการเกิดโรค GBS ในกลุ่มผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนแลว้"  ขอ้ความเตือนในฉลากวคัซีนท่ีไดร้บั
การแก้ไขระบุว่า "รายงานผลขา้งเคียงไม่พึงประสงคห์ลังจากไดร้บัวัคซีนของแจนเซ่นของ J&J ท่ีไดร้บัอนุมัติใหใ้ชไ้ดเ้ป็นกรณีฉุกเฉินนั้น บ่งชีว่้า ผูท่ี้
ไดร้บัวคัซีนมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรค GBS มากขึน้ ในช่วง 42 วนัหลงัจากการฉีดวคัซีน 

• (+) ผู้ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกำสติดโควิดสำยพันธุเ์ดลตำ แต่จะไม่ป่วยหนักหรือเสียชีวิต หวัหนา้นักวิทยาศาสตรข์ององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
เปิดเผยว่า ผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ครบโดสแลว้นัน้ยงัคงมีโอกาสท่ีจะติดเชือ้โควิดสายพนัธุเ์ดลตา แต่วคัซีนช่วยใหค้นส่วนใหญ่ไม่ป่วยหนัก
หรือเสียชีวิต ดร.ซูมยา สวามินาทาน หัวหนา้นักวิทยาศาสตรข์อง WHO กล่าวเมื่อวานนี ้(12 ก.ค.) ว่า "มีรายงานว่าผูท่ี้ฉีดวัคซีนแลว้เกิดการติดเชือ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพนัธุเ์ดลตา" แต่ส่วนใหญ่แลว้เป็นการติดเชือ้แบบไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ ประเทศท่ีมีอตัราการฉีดวคัซีนต ่าและสายพันธุ์
เดลตาแพร่ระบาดหนักนั้นมีอตัราผูเ้ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสงูขึน้ โดยในสหรฐันัน้ ผูท่ี้ติดเชือ้โควิดจนตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโร งพยาบาลและ
เสียชีวิตนัน้ แทบจะทัง้หมดเป็นผูท่ี้ไม่ไดฉี้ดวคัซีน ส่วนการติดเชือ้หลงัฉีดวคัซีนแลว้เป็นเรื่องที่เกิดขึน้ไดย้าก  

• (-) ตลำดหุ้นเอเชียเปิดบวก จับตำบริษัทจดทะเบียนเผยผลประกอบกำร Q2/64 ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ท่ีปิดท านิวไฮเมื่อคืนนี ้ขานรบัการคาดการณ์ท่ีว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนจะออกมาแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตา
ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐั รวมทัง้ถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในสปัดาหนี์ ้ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีน
เปิดวนันีท่ี้ 3,547.59 จุด ลดลง 0.25 จุด หรือ -0.007%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 28,713.82 จุด เพิ่มขึน้ 144.8 จุด หรือ +0.51% 
และ ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 27,694.03 จดุ เพิ่มขึน้ 178.79 จดุ หรือ +0.65%  
 
 

ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

  การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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 ้
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