
  

                       หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือต้าน 1,812-
1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโน้มทีร่าคาจะอ่อนตัวลงทดสอบ
โซน 1,795-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมี
มุมมองเชิงบวกที่ลดลง แต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ
ดังกล่าวได้จะเกิดแรงซือ้เข้ามาอีกคร้ัง 

13 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  นกัลงทุนจับตาผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรฐัท่ีคาดว่าจะออกมาแข็งแกร่ง รวมถึงถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ต่อสภาคองเกรสในสัปดาหนี์ ้ ส่งผลใหร้าคาทองค าปรบัตัวขึน้ในกรอบจ ากัด  ขณะท่ีวนันี ้สหรฐัจะมีการเปิดเผยตวัเลขดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ ตวัเลขท่ีออกมาดีและแย่เกินคาด  จะกระทบต่อการคาดการณ์การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรฐั(เฟด) ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค าเคลื่อนไหวผนัผวนได้  ส  าหรบัมมุมองต่อราคาทองค า ราคาทองค ายงัมีก าลังซือ้ท่ีไม่มากนัก แนะน าติดตามการ
เคลื่อนไหวของราคาโซน 1,812-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์ หากยังไม่สามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกร่ง ยังแนะน าระวงัแรงขายท าก าไร ขณะท่ีการเขา้ซือ้ให้รอด ู
1,795-1,791 ดอลลารต์่อออนซห์ากยืนไดม้ั่นคงจึงพิจารณาเขา้ซือ้ เพ่ือขายท าก าไรเมื่อราคาดีดตวัขึน้อีกครัง้ โดยเนน้เก็งก าไรระยะสัน้เป็นหลกั พรอ้มตัง้จุดท า
ก าไรและจดุตดัขาดทนุใหช้ดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
13/07/2564 15:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.90 1,808.72 2.82 0.16 

Spot Silver ($) 26.18 26.23 0.05 0.19 

เงนิบาท (฿/$) 32.67 32.61 -0.06 -0.18 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.16 75.79 0.63 0.84 

ดชันดีอลลาร ์ 92.22 92.34 0.12 0.13 

เงนิยูโร (€/$) 1.1860 1.1850 0.00 -0.08 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,791   1,778   1,766 

        1,818   1,831   1,846 

 

 



 

 

• (+)  ยอดจองเที่ยวบินในยุโรปจ่อฟ้ืนตัวรับท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน ส  านักงานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (Eurostat) เปิดเผยว่า เที่ยวบินพาณิชยใ์นสหภาพ

ยโุรป (EU) มีแนวโนม้สงูขึน้ในช่วงเริ่มตน้ฤดูรอ้น หลงัจากภาคธุรกิจการบินและการท่องเท่ียวเผชิญผลกระทบหนักจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ซึ่ง

ส่งผลใหม้ีการบงัคบัใชค้  าสั่งหา้มเดินทาง รายงานระบุว่า ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ี 2 เมื่อตน้ปี 2564 จ านวนเท่ียวบินพาณิชยล์ดลงอย่าง

มากราว 70% เมื่อเทียบกับระดบัก่อนเกิดโรคระบาด แต่จ านวนเท่ียวบินไดก้ลบัมาดีดตวัขึน้ในเดือนมิถุนายน โดยต ่ากว่าช่วง 2 ปีก่อนเพีย ง 54% เพราะ

การรณรงคฉี์ดวคัซีนและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนใ์น EU นายเบนจามิน สมิธ ประธานกรรมการบริหารสายการบินแอรฟ์รานซ-์เคแอลเอ็ม กล่าว

กบัสถานีวิทยขุองฝรั่งเศสเมื่อสปัดาหก์่อนว่า การเดินทางในพืน้ท่ีเมดิเตอรเ์รเนียนและยุโรปง่ายดายขึน้อย่างมากและมีความตอ้งการเดินทางเพิ่มขึน้ โดย

เที่ยวบินของสายการบินท่ีเดินทางจากฝรั่งเศสสู่จุดหมายท่องเท่ียวยอดนิยมอย่างกรีซ อิตาลี สเปน และโปรตุเกส ถูกจับจองจนเต็มแลว้ อย่ างไรก็ดี นาย

สมิธกล่าวว่าแมส้ายการบินของยุโรปก าลังฟ้ืนตัวจากดีมานดก์ารเดินทางภายใน EU แต่เท่ียวบินระยะไกลและการเดินทางนอกสหภาพยุโรปยงัซบเซา 

โดยเที่ยวบินท่ีเดินทางสู่เอเชียและลาตินอเมริกายงัคงปิดใหบ้ริการ 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก นักลงทุนจับตาผลประกอบการ-ข้อมูลศก.สหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตัวขึน้ ขณะท่ีนักลงทุนจับตาผล

ประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีคาดว่าจะออกมาแข็งแกร่ง รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรฐั และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล 

ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในสัปดาหนี์ ้ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 28,792.06 จุด เพิ่มขึน้ 223.04 จุด หรือ +0.78% และ

ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 28,027.48 จดุ เพิ่มขึน้ 512.24 จดุ หรือ +1.86% 

• (-)  ดอลลาร์แข็งค่ากรอบล่าง 110 เยน จากแรงซื้อหลังดาวโจนสพุ่์งท านิวไฮ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าบริเวณกรอบล่าง 110 เยน โดยนัก

ลงทุนไดเ้ขา้ซือ้เงินดอลลารซ์ึ่งเป็นสินทรพัยเ์สี่ยงในตลาดโตเกียว หลงัดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดท านิวไฮเมื่อคืนนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 

ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 110.36-110.37 เยน เทียบกับ 110.30-110.40 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 110.04-110.06 เยนท่ี

ตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1871-1.1875 ดอลลาร ์และ 131.03-131.04 เยน เทียบกบั 1.1855-1.1865 ดอลลาร ์

และ 130.82-130.92 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1877-1.1878 ดอลลาร ์และ 130.70-130.74 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี ้

• (+/-)  WHO เตือนระวังอันตรายจากการฉีดวัคซีนโควิดคนละชนิด ชียั้งไม่มีข้อมูลชัดเจน  ดร.ซูมยา สวามินาทาน หวัหนา้นักวิทยาศาสตรข์อง

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เตือนว่า การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 คนละชนิดกันนัน้ เป็นแนวทางที่อนัตราย โดยขณะนีย้งัไม่มีขอ้มลูมากพอเก่ียวกับการ

ใชว้คัซีนสองชนิด อย่างในกรณีของการฉีดวคัซีนแอสตรา้เซนเนก้า แลว้ตามดว้ยวคัซีนของไฟเซอรท่ี์มีการพูดถึงมากขึน้เรื่อยๆ ในขณะนี ้"ประเด็นนีจ้ะ

สรา้งความยุ่งยากใหป้ระเทศต่างๆ เมื่อมีการตดัสินใจว่าใครตอ้งฉีดเข็มที่สอง, สาม และสี่บา้ง และฉีดเมื่อใด เรื่องนีม้ีแนวโนม้ค่อนขา้งอนัตราย เรายงัไม่

มีขอ้มลู หลกัฐานเก่ียวกบัการจบัคู่และผสมวคัซีน" ดร.สวามิธานกล่าวในท่ีประชมุ WHO เมื่อวานนี ้ 

• (+/-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดผันผวน นักลงทุนรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ  หุน้ยุโรปเปิดตลาดทัง้ในแดนบวกและแดนลบในวนันี ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตา

การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรฐั และถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในสัปดาหนี์ ้โดยดชันี  FTSE 100 ของ

ตลาดหุน้ลอนดอนปรบัตัวขึน้ หลังไดแ้รงหนุนจากหุน้กลุ่มธนาคาร ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวันนีท่ี้ระดับ 460.92 จุด เพิ่มขึน้ 0.09 จุด หรือ 

+0.02% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,769.51 จดุ ลดลง 21.00 จดุ หรือ -0.13% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 

6,561.74 จดุ เพิ่มขึน้ 2.49 จดุ หรือ +0.04%  

 

 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ - - - 

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 ้

 

      


