
  

                  หากราคายืนเหนือแนวรับ 1,795-1,791 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ มีโอกาสขึน้ทดสอบแนวต้าน 1,818-
1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าวให้
ระวังแรงขายท าก าไร 

14 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  นกัลงทนุมุ่งจบัตาการ Testimony ของ Jerome Powell ประธานเฟดต่อสภาคองเกรส ในคืนนี ้(14 ก.ค.) ช่วงเวลา 23.00 น.ตามเวลาประเทศ
ไทย  ซึ่งจะเป็นแถลงการณร์อบครึ่งปีว่าดว้ยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรฐั ว่าประธานเฟดจะมีมมุมองต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ใน ช่วงหลาย
เดือนที่ผ่านมานีอ้ย่างไร  หากประธานเฟดระบุว่าเงินเฟ้อยงัชั่วคราวและจะทยอยปรบัลงได ้โทนโดยรวมไม่เร่งลด QE และไม่เร่งขึน้ดอกเบีย้ คาด
หนนุราคาทองค า   แต่ในทางตรงกันขา้ม หากประธานเฟดส่งสญัญาณใดๆที่บ่งชีถ้ึงการเตรียมลด QE หรือเร่งขึน้ดอกเบีย้ จะเป็นปัจจยักดดนัราคา
ทองค าไดเ้ช่นกนั  แนะน าเขา้ซือ้เมื่อราคาอ่อนตวัลงมาใกล ้1,795-1,791 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,791 ดอลลารต์่อออนซ)์ หรือหาก
รบัความเส่ียงไดไ้ม่มาก หรือ หากถือครองทองค าอยู่แลว้อาจเลือกชะลอการเขา้ซือ้ เพิ่ม และแบ่งปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรตามบริเวณแนวตา้น 
1,818-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14/07/2564 16:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,807.20 1,813.33 6.13 0.34 

Spot Silver ($) 25.97 26.06 0.09 0.35 

เงนิบาท (฿/$) 32.64 32.67 0.03 0.09 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 76.41 76.00 -0.41 -0.54 

ดชันดีอลลาร ์ 92.78 92.72 -0.05 -0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1774 1.1786 0.00 0.10 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,791   1,778   1,766 

        1,818   1,834   1,846 

 

 



 

 

• (+) เงินปอนดแ์ข็งค่า ขานรับเงินเฟ้ออังกฤษพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี เงินปอนดแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์ละยูโร หลังจาก

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษรายงานในวนันีว่้า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้แตะ

ระดบัสูงสดุในรอบเกือบ 3 ปี  ทัง้นี ้เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้ 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร ์แตะท่ีระดบั 1.38515 ดอลลาร ์และแข็งค่า 0.2% เมื่อเทียบกับยูโร 

แตะท่ีระดบั 85.13 ยูโร ส  านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษรายงานว่า ดชันี CPI พุ่งขึน้แตะ 2.5% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัสงูสุดนับตัง้แต่เดือนส.ค.2561 

และสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าจะอยู่ท่ีระดบั 2.2% นอกจากนี ้ดชันี CPI เดือนมิ.ย.ยงัสงูกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางองักฤษซึ่งก าหนดไวท่ี้ระดบั 2% 

การพุ่งขึน้ของดัชนี CPI เดือนมิ.ย.ขององักฤษเป็นผลมาจากราคาอาหาร น า้มนัเชื ้อเพลิง รถยนตม์ือสอง เสือ้ผา้และรองเทา้ท่ีปรบัตวัเพิ่มขึน้ ส่วนดชันี 

CPI พืน้ฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหาร พลงังาน สรุา และบหุรี่ เพิ่มขึน้แตะ 2.3% ในเดือนมิ.ย. เทียบกบัเดือนพ.ค.ซึ่งอยู่ท่ี 2.0% 

• (+)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ หุ้นท่องเที่ยวด่ิงรับข่าวโควิดสายพันธุเ์ดลตาระบาด ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตัวลงในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนมี

ความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้ทั่วโลก นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุน้กลุ่มการท่องเท่ียว หลงัมีรายงานพบผู้

ติดเชือ้โควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาเพิ่มขึน้ในภมูิภาคยุโรป ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 460.76 จดุ ลดลง 0.20 จุด หรือ -0.04%   ดชันี 

DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,733.19 จดุ ลดลง 56.45 จุด หรือ -0.36% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,533.80 จุด 

ลดลง 24.67 จดุ หรือ -0.38% 

• (+) จีนเผยสหรัฐพยายามหลอกลวงบริษัทต่างชาติในฮ่องกงปมกฎหมายความมั่นคง ส  านักงานกระทรวงต่างประเทศจีนในฮ่องกงเปิดเผยว่า 

สหรฐัก าลังพยายามหลอกลวงบริษัทอเมริกันและบริษัทต่างชาติในฮ่องกงด้วยการท าลายความน่าเชื่อของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนและ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของฮ่องกง  แถลงการณร์ะบวุ่า สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของฮ่องกงส าหรบันกัลงทุนต่างชาติปลอดภยัมากขึน้ มีเสถียรภาพมาก

ขึน้ และคาดการณ์ไดง้่ายขึน้ หลงัจากบงัคบัใชก้ฎหมายความมั่นคง  "สหรฐัมีความประสงคร์า้ยอย่างชัดเจนในการใชฮ้่องกงเพื่อหยุดยัง้กา รพฒันาของ

จีน" แถลงการณร์ะบุ  แหล่งข่าวระบุว่า ความเห็นดงักล่าวมีขึน้ในสปัดาหนี์ ้ขณะท่ีท าเนียบขาวเตรียมประกาศเตือนบริษัทอเมริกันถึงความเสี่ยงของการ

ด าเนินงานในฮ่องกงท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงการท่ีรฐับาลจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีบริษัทต่างชาติเก็บไวใ้น ฮ่องกงได้  ทั้งนี ้จีน

ประกาศใชก้ฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง ซึ่งก าหนดใหก้ารพยายามแยกตวั , โค่นลม้, ก่อการรา้ย และสมรูร้่วมคิดกับกองก าลังต่างชาติ เป็น

ความผิดโดยมีโทษสงูสดุคือจ าคกุตลอดชีวิต หลงัจากมีการประทว้งเรียกรอ้งประชาธิปไตยซึ่งบางครัง้มีความรุนแรงร่วมดว้ยในฮ่องกง 

• (+)  "เคธี วูด" เทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีน หว่ันจีนกวาดล้างบริษัทเทคโนฯกระทบมูลค่าหุ้น บริษัท Ark Investment Management ซึ่ง

บริหารงานโดยนางเคธี วูด ได้เทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งของจีน เน่ืองจากเล็งเห็นผลกระทบของการท่ีรฐับาลจีนเดินหนา้ กวาดลา้งบริษัท

เทคโนโลยีภายในประเทศ โดยเฉพาะบริษัทท่ีน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหุน้สหรฐั   Ark Innovation ETF ซึ่งเป็นกองทุนท่ีบริหารโดยนางเคธี วูด ได้

ปรบัลดน า้หนักการถือครองหุน้บริษัทเทคโนโลยีของจีนลงสู่ระดับต ่ากว่า 1% จากระดับ 8% ตัง้แต่เดือนก.พ.ปีนี ้ขณะท่ี กองทุน Ark Next Generation 

Internet ETF ไดล้ดการถือครองหุน้บริษัทเทคโนโลยีจีนลงเหลือ 5.4% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตั้งแต่เดือนต.ค.2557 ส่วนกองทุน ETF ของ Ark ท่ีมุ่งเนน้

ลงทนุในเทคโนโลยีดา้นการเงิน (ฟินเทค) ยงัคงถือครองหุน้บริษัทเทคโนโลยีในระดบัเดิมที่ 18%  "ดิฉันคิดว่าน่ีเป็นเรื่องของการปรบักลยทุธก์ารลงทุน โดย

เมื่อพิจารณาในแง่ของมูลค่าแล้ว ดิฉันคิดว่าหุ้นเหล่านีม้ีมูลค่าลดลง และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอย่างต่อเน่ือง" นางเคธี วูดกล่าว โดยร ะบุว่า บริษัท

เทคโนโลยีจีนท่ี Ark ปรบัลดการถือครองหุน้นัน้ รวมถึงบริษัทเทนเซนต ์โฮลดิง้ส ์และ JD.com     

 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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.   -1.0%** 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 ้

 

      


