
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,791 1,778 1,766 

 1,818 1,831 1,846 

   

 

สรุป ราคาทองคําท่ีผ่านมาปิดปรับตวัลดลง 2.0  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากดชันีดอลลาร์ ท่ีแข็งค่าขึน้ 0.10% แตะท่ี 92.223  ท่ามกลาง

ความวิตกเก่ียวกบัการระบาดของ COVID-19 ซึง่กระตุ้นให้นกัลงทนุกลบัเข้าซือ้สกลุเงินปลอดภยัอีกครัง้  ปัจจยัดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงทดสอบระดบัต่ําสดุ

ในระหวา่งวนับริเวณ 1,791.68 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําฟืน้ตวัอย่างแข็งแกร่งหลงัจากนัน้  โดยได้รับแรงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip  ขณะท่ีนกัลงทนุ

บางส่วนเข้าซือ้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  จากความวิตกเก่ียวกบัเส้นทางการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดของ COVID-19  รวมไปถึงความตึงเครียด

ระหวา่งจีนและสหรัฐ  หลงัจากลา่สดุรัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศยืนยนัตามนโยบายเดิมของรัฐบาลชดุก่อน ปฏิเสธการกล่าวอ้างกรรมสิทธ์ิของจีนเหนือพืน้ท่ี

ทบัซ้อนในทะเลจีนใต้  ประกอบสถานการณ์ดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําฟืน้ตวัขึน้มาปิดตลาดเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -

2.91 ตัน  สําหรับวนันี ้ แนะนําจบัตาการเปิดเผยตวัเลขดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้ ตวัเลขท่ีออกมาดีและแย่เกินคาด  จะกระทบต่อการ

คาดการณ์การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ซึง่อาจสง่ผลให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวผนัผวนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 -2.00 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,794.96 26.18 92.36 

MA 50 Days 1,836.02 27.03 90.97 

MA 200 Days 1,825.94 25.83 91.38 

RSI 9 Days 56.79 49.85 56.05 

RSI 14 Days 50.44 46.84 58.78 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,037.28 -2.91 

ishare 17,267.10 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.1206 0.5123 0.6090 
10 วนั 0.3257 -0.0229 -0.4510 
20 วนั 0.8361 -0.0150 0.4646 
50 วนั 0.9378 -0.5490 0.8961 
100 วนั 0.8860 0.4015 0.7730 
200 วนั 0.3732 -0.3062 0.7951 

 

 

13 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                   เน้นทํากําไรระยะสั ้นจากการแกว่งตัว 

ราคาทองคํายังมีกําลังซือ้ที่ไม่มากนัก แนะนําติดตามการ

เคล่ือนไหวของราคาโซน 1,812-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์  

หากยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง การลงทุนในช่วงนี ้

จงึเน้นไปที่การทาํกาํไรในกรอบ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทนุอาจต้องเก็งกําไรในลกัษณะรอจงัหวะ โดยหากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ

ต้าน 1,812-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีแนวโน้มท่ีราคาจะอ่อนตัวลงทดสอบโซน 

1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักล่าวได้ จะเกิดแรง

ซือ้เพ่ิมขึน้ โดยแนวต้านระยะสัน้ถดัไปจะอยู่บริเวณ 1,818-1,831 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) 'ไบเดน' หนุนนโยบาย 'ทรัมป์' ปฏิเสธจนีอ้างกรรมสิทธ์ิทะเลจนีใต้  รัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศยืนยนัตามนโยบายเดิมของรัฐบาล

ชดุก่อน ปฏิเสธการกลา่วอ้างกรรมสิทธ์ิของจีนเหนือพืน้ท่ีทบัซ้อนในทะเลจีนใต้ นอกจากนีย้งัสง่คําเตือนไปถึงจีนวา่ หากมีการโจมตีตอ่ฟิลิปปินส์ในประเด็น

ที่เก่ียวกบัทะเลจีนใต้ สหรัฐฯ พร้อมเข้าช่วยเหลือฟิลิปปินส์ตามพนัธกิจในสนธิสญัญาการร่วมป้องกันประเทศ  คําประกาศดงักล่าวจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน เผยแพร่ในโอกาสครบรอบ 5 ปีท่ีคณะอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศได้มีคําตดัสินยืนตามคําร้อง

ของฟิลิปปินส์ และปฏิเสธการกลา่วอ้างกรรมสิทธ์ิของจีนเหนือพืน้ท่ีหมูเ่กาะสแปรตลีย์และอาณาบริเวณใกล้เคียงนัน้ ซึง่จีนบอกปัดคําตดัสินดงักลา่ว 

• (+) EU ประกาศขยายเวลาควํ่าบาตรรัสเซยีออกไปอีก 6 เดอืน  คณะมนตรียโุรป ซึง่เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยโุรป (EU) ประกาศขยายเวลาคว่ํา

บาตรรัสเซียออกไปอีก 6 เดือน เน่ืองจากรัสเซียยงัคงไม่ปฎิบติัตามข้อตกลงสนัติภาพมินสค์  แถลงการณ์ของคณะมนตรียโุรประบวุ่า ผู้ นํา EU มีความเห็น

เป็นเอกฉนัท์ในการขยายมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียออกไป หลงัจากท่ีรัสเซียประสบความล้มเหลวในการดําเนินการตามข้อตกลงสนัติภาพมินสค์เพ่ือแก้ไข

ความขดัแย้งในภมิูภาคดอนบาสส์ 

• (+) อินเดียเผยดัชนี CPI ทะลุเป้า 6% ของธนาคารกลางเป็นเดือนที่ 2  สํานกังานสถิติแห่งชาติของอินเดีย (NSO) เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค 

(CPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 6.26% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ต่ํากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 6.58% 

หลงัจากดีดตวัขึน้ 6.3% ในเดือนพ.ค.  อย่างไรก็ดี ตวัเลข CPI ดงักล่าวทะลเุป้า 6% ของธนาคารกลางอินเดียเป็นเดือนท่ี 2 โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึน้

ของราคาอาหารและพลงังาน 

• (+)วอลุ่มซือ้ขายคริปโตวูบกว่า 40% ในเดือนมิ.ย. หลังจีนกวาดล้างหนัก  CryptoCompare ซึ่งเป็นสถาบนัวิจยัเก่ียวกบัสกลุเงินคริปโต เปิดเผยว่า 

ปริมาณการซือ้ขายสกุลเงินคริปโตบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ด่ิงลงมากกว่า 40% ในเดือนมิ.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการท่ีจีนสั่งกวาดล้างการทํา

ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบิตคอยน์ครัง้ใหญ่  ทัง้นี ้วอลุ่มการซือ้ขายสกลุเงินคริปโตในตลาดสปอตด่ิงลง 42.7% สู่ระดบั 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. 

ขณะท่ีวอลุม่การซือ้ขายในตลาดตราสารอนพุนัธ์ร่วงลง 40.7% สูร่ะดบั 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ 

• (-) ดอลล์แข็งค่า นลท.ซือ้สกุลเงนิปลอดภยัเหตุวติกผลกระทบโควดิ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(12 ก.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนเข้าซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนเงินปอนด์อ่อนค่าลงหลงัมีรายงานวา่ นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ เตรียมประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ 

แม้ว่าจํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ยังคงพุ่งขึน้ก็ตาม  ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลใน

ตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.13% แตะที่ 92.2596 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9154 ฟรังก์ จากระดบั 0.9142 ฟรังก์ และแข็ง

คา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.2465 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2455 ดอลลาร์แคนาดา แต่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์อ่อนคา่ลงแตะที่

ระดบั 110.33 เยน จากระดบั 110.71 เยน  ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1857 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1876 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน

ปอนด์อ่อนคา่ลงแตะท่ีระดบั 1.3874 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3889 ดอลลาร์ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 126.02 จุด รับความหวังผลประกอบการสดใส-จับตาพาวเวลแถลง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(12 

ก.ค.) โดยดชันีหลกัทัง้ 3 ดชันีปิดทํานิวไฮ ขานรับการคาดการณ์ท่ีวา่ผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนจะออกมาแข็งแกร่ง โดยนกัลงทนุเข้า

ซือ้หุ้นกลุ่มธนาคารอย่างคึกคกั ก่อนท่ีธนาคารรายใหญ่ซึง่รวมถึงเจพีมอร์แกนและโกลด์แมน แซคส์ จะเปิดเผยผลประกอบการในสปัดาห์นี ้ขณะเดียวกนั

นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ รวมทัง้ถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นีด้้วย  ดัชนีเฉลี่ย

อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,996.18 จดุ เพ่ิมขึน้ 126.02 จดุ หรือ +0.36% ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,384.63 จดุ เพ่ิมขึน้ 15.08 จดุ หรือ +0.35% และดชันี 

Nasdaq ปิดท่ี 14,733.24 จดุ เพ่ิมขึน้ 31.32 จดุ หรือ +0.21% 

• (+/-) เฟดเผยผลสํารวจชีผู้้บริโภคคาดเงนิเฟ้อพุ่งแตะ 4.8% ช่วง 12 เดอืนข้างหน้า  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยผลสํารวจใน

วนันี ้ระบวุา่ ผู้บริโภคสหรัฐคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้จะพุง่ขึน้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า แม้วา่เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายกล่าวก่อนหน้านีว้า่เงินเฟ้อท่ีพุง่ขึน้ในระยะ

นีเ้ป็นปัจจยัเพียงชัว่คราว  ทัง้นี ้ผลสํารวจระบวุ่า ผู้บริโภคคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะพุ่งแตะระดบั 4.8% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยสงูขึน้ 0.8% เม่ือเทียบ

กบัผลสํารวจในเดือนพ.ค. และเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์นบัตัง้แตเ่ร่ิมมีการรวบรวมข้อมลูดงักลา่วในปี 2556   

 

 

 

 

                         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 

 
 

 


