
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ  1,803.50-1,813.91 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงซือ้ทองค าสลบัเขา้มาเป็นระยะ แต่การปรบัตวัขึน้ของราคาทองค ายงัอยู่ในกรอบ
จ ากัด โดยมีปัจจัยกดดันเขา้มาเพ่ิม หลงัสหรฐัประกาศตัวเลข CPI เดือนมิ.ย.พุ่งขึน้ 5.4% เม่ือเทียบรายปีซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 13 ปีนับตัง้แต่ปี 2008 และสูงกว่าที่
นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 5.0%   ขณะที่สญัญาล่วงหนา้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ของสหรฐั(US FED FUND FUTURES) สะทอ้นการคาดการณถ์ึงโอกาส 90% ที่เฟดจะ
ขึน้ดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.2022 และคาดการณ์ถึงโอกาส 100% ที่เฟดจะขึน้ดอกเบีย้ในเดือนม.ค.2023  นอกจากนี ้ นายเจมส ์บุลลารด์ ประธานเฟดสาขาเซนตห์ลุยส ์ให้
สมัภาษณก์ับ The Wall Street Journal ระบวุ่า เขาสนับสนนุการเร่ิมตน้ลดมาตรการ QE เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจสหรฐัเติบโตดี ขณะที่การระบาดของไวรสัโควิด-19อยู่
ภายใตก้ารควบคุมที่ดีขึน้ ปัจจยัที่กล่าวมาส่งผลใหด้อลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัพุ่งขึน้ จนสกัดช่วงบวกของราคาทองค า  ดงันัน้คาดว่าคืนนีเ้วลา 23.00 น.ตามเวลาไทย 
นกัลงทนุในตลาดจะรอด ูการ Testimony ของ Jerome Powell ประธานเฟดต่อสภาคองเกรส ซึ่งเป็นแถลงการณร์อบครึง่ปีว่าดว้ยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรฐั 
ว่า Powell จะมีมุมมองต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานีอ้ย่างไร หากพาวเวลระบุว่าเงินเฟ้อยังชั่วคราวและจะทยอยปรบัลงได ้คาดหนุนทองไ ว ้แต่หาก 
Powell ส่งสญัญาณใดๆที่บ่งชีถ้ึงการเตรียมลด QE หรือเรง่ขึน้ดอกเบีย้ จะเป็นปัจจัยกดดนัราคาทองค าได ้  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ 
แมแ้รงขายจะลดลงแต่แรงชอ้นซือ้สลบัเขา้มาก็ไม่มาก ซึ่งหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,795-1,791 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื่อปรบัฐาน
ราคาต่อ เบือ้งตน้หากการดีดตวักลบัไม่มาก หรือไม่สามารถยืนเหนือ 1,818-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์มีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมาอีกครัง้  แนะน ากลยุทธก์ารลงทุน รอ
จงัหวะเขา้ซือ้ บริเวณแนวรบั 1,795-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,791 ดอลลารต์่อออนซ)์ และราคาทองค าดีดตวัขึน้ไม่ผ่านโซน 1,818-1,834 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์ทยอยแบ่งขายท าก าไรเพื่อลดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         เน้นท ำก ำไรระยะสั้น ซือ้เม่ือรำคำอ่อนตัวลงมำใกล้ 

1,795-1,791 ดอลลำร์ต่อออนซ์ (ตัดขำดทุนหำกหลุด 1,791 

ดอลลำรต์่อออนซ)์ หรือหำกรับควำมเสี่ยงได้ไม่มำก หรือ หำกถือ

ครองทองค ำอยู่แล้วอำจเลือกชะลอกำรเข้ำซือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 กรกฎำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
14/07/2564 11:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,807.20 1,812.95 5.75 0.32 

Spot Silver ($) 25.97 26.05 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 32.64 32.64 0.00 0.00 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,000 100 0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 76.41 76.22 -0.19 -0.25 

ดชันดีอลลาร ์ 92.78 92.72 -0.06 -0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1774 1.1782 0.00 0.07 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

 

        1,791   1,778  1,766 

        1,818   1,834  1,846 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐขำดดุลงบฯ 9 เดือนแรก 2.24 ล้ำนล้ำนดอลลำร ์กระทรวงการคลงัสหรฐัเปิดเผยว่า ยอดขาดดุลงบประมาณพุ่งขึน้แตะระดับ 2.24 ลา้น
ลา้นดอลลารใ์นช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะสิน้สดุในวันท่ี 30 ก.ย.นี ้แถลงการณ์ของกระทรวงระบุว่า รายไดข้องรัฐบาลกลางสหรฐั
ในช่วง 9 เดือนแรกเพิ่มขึน้แตะ 3.05 ลา้นลา้นดอลลาร ์ขณะท่ีรายจ่ายเพิ่มสู่ระดบั 5.29 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ่งมาจากการจ่ายสวสัดิการส าหรบัผูว่้างงาน
และโครงการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส  านักงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรฐั (ซีบีโอ) เปิดเผยตัวเลขประมาณการ
ในช่วงตน้เดือนก.ค.ว่า ยอดขาดดุลงบประมาณของรฐับาลสหรฐัในปีงบประมาณ 2564 จะอยู่ท่ีระดับ 3 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ่งใกลเ้คียงกับสถิติเดิมท่ี
ระดบั 3.13 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีมากท่ีสดุนับตัง้แต่สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส  านักข่าวซินหัวรายงานว่า ท าเนียบขาวได้
เปิดเผยขอ้เสนองบประมาณมลูค่า 6 ลา้นลา้นดอลลารส์  าหรบัปีงบประมาณ 2565 ซึ่งท าใหเ้กิดเสียงคดัคา้นจากสมาชิกสภานิติบญัญัติของพรรครีพบัลิ
กันและผูต้รวจสอบงบประมาณ มายา แมคกินนีส ์ประธานคณะกรรมการท่ีรบัผิดชอบดา้นงบประมาณของรฐับาลกลางสหรฐั (ซีอารเ์อฟบี) กล่าวว่า 
"มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของรฐับาลสหรัฐมีขนาดใหญ่ขึน้ การใชจ้่ายเงินเพิ่มขึน้ 3 ลา้นลา้นดอลลาร,์ 4 ลา้นลา้นดอลลาร ์หรือแมแ้ต่ 6 ลา้นลา้น
ดอลลารโ์ดยไม่มีการเพิ่มรายไดอ้ย่างเพียงพอหรือปรบัลดรายจ่ายลงนัน้ ถือเป็นเรื่องที่น่ากงัวลอย่างมาก" 

• (+)  รองผอ.CDC สหรัฐชีวั้คซีนกระตุ้นภูมิกันโควิดอำจมีผลข้ำงเคียงรุนแรง นายเจย ์บตัเลอร ์รองผูอ้  านวยการศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) 
ของสหรฐัเปิดเผยว่า สหรฐัก าลงัทบทวนความจ าเป็นในการฉีดวคัซีนเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นวคัซีนกระตุน้ภูมิคุม้กันโควิด-19 ใหก้ับประชาชนท่ีฉีดวคัซีนครบสอง
โดสแลว้ โดยขณะนีก้ าลงัรอขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อดูว่า วคัซีนกระตุน้ภูมินัน้มีความเสี่ยงที่จะก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงหรือไม่ นายบตัเลอรแ์ถลงว่า "เรา
สนใจอย่างยิ่งท่ีจะรูใ้หไ้ดว่้า การฉีดวคัซีนโดสท่ี 3 นัน้มีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดผลขา้งเคียงต่างๆ หรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาการท่ีรุนแรง แมจ้ะเกิดขึน้ได้
นอ้ยก็ตาม" นายบตัเลอรร์ะบุว่า การฉีดวคัซีนโดสท่ีสองตามปกตินัน้มีความเชื่อมโยงกับการเกิดผลขา้งเคียงในระดบัท่ีสงู การฉีดวคัซีนโดสท่ี 3 จึงอาจมี
ความเสี่ยงท่ีมากขึน้ไปอีก  

• (+)  สหรัฐยกระดับค ำเตือนบริษัทที่ท ำธุรกิจในซินเจียง ชี้อำจเข้ำข่ำยละเมิดกฎหมำย รฐับาลสหรฐัยกระดับค าเตือนส าหรบับริษัทท่ีมีห่วงโซ่
อปุทานและการลงทุนในมณฑลซินเจียง ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน โดยระบถุึงความเสี่ยงจากขอ้กล่าวหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนขัน้รุนแรงและการ
บงัคบัใชแ้รงงาน "ธุรกิจและบุคคลท่ียงัเก่ียวขอ้งกับห่วงโซ่อุปทาน การลงทุนร่วม และ/หรือการลงทุนในมณฑลซินเจียงนัน้ อาจมีความเสี่ยงสงูท่ีจะเขา้
ข่ายละเมิดกฎหมายของสหรฐั" กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นระบุในเอกสารแนะน าธุรกิจ ซึ่งมีการปรบัปรุงเพิ่มเติมจากฉบบัเดิมท่ีประกาศ
ออกมาเมื่อเดือนก.ค. ปีก่อนหนา้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การเปิดเผยเอกสารแนะน าธุรกิจดังกล่าวเป็นความพยายามล่าสดุของคณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ท่ีตอ้งการกดดนัจีนในขอ้หาละเมิดสิทธิมนษุยชนต่อชาวมสุลิมอุยกรู ์และชนกลุ่มนอ้ยในมณฑลซินเจียง โดยคณะบริหารของป
ธน.ไบเดนประณามว่าเป็นการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุแ์ละอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เอกสารดงักล่าวระบุว่า ความเสี่ยงทางดา้นกฎหมายท่ีบริษัทเอกชนอาจ
เผชิญ ไดแ้ก่ การละเมิดกฎเกณฑท่ี์ก าหนดความผิดทางอาญาในการบังคบัใชแ้รงงาน การควบคุมการส่งออก และการหา้มน าเขา้สินคา้ท่ีผลิตโดยกา ร
บงัคบัใชแ้รงงาน 

• (+/-) ตลำดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน นักลงทุนกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบีย้หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง ตลาดหุน้เอเชียเปิดผนัผวนในเชา้วนันี ้โดยไดร้บัแรง
กดดนัจากดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดลบเมื่อคืนนี ้(13 ก.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีพุ่ งขึน้เกินคาดในเดือนมิ.ย.
อาจกดดันให้ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึ่งมีก าหนดกล่าว
แถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสในวันนีแ้ละวันพรุ่งนี ้ ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนีท่ี้ 3,560.83 จุด ลดลง 5.69 จุด หรือ -0.16%, ดัชนี 
NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 28,517.31 จุด ลดลง 200.93 จุด หรือ -0.70% และดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 27,965.39 จุด เพิ่มขึน้ 
1.98 จุด หรือ +0.007% กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ดีดตวัขึน้ 0.9% 
ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2551 สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.5% และเมื่อเทียบรายปี ดชันี CPI 
พุ่งขึน้ 5.4% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตั้งแต่เดือนส.ค.2551 และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 5.0% นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ในเดือนม.ค.2566 หลงัจากท่ีสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้เกินคาดเมื่อคืนนี ้

 
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.   0.5% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -4.3M -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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