
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
15/07/2564 11:57 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,825.90 1,825.82 -0.08 0.00 

Spot Silver ($) 26.23 26.27 0.04 0.15 

10 Baht Gold Futures (GF10Q21) 28,200 28,390 190 0.67 

50 Baht Gold Futures (GFQ21) 28,190 28,350 160 0.57 

Gold Online Futures (GOU21) 1,817.00 1,828.40 11.40 0.63 

Silver Futures (SVFU21)  26.16 26.42 0.26 0.99 

ดชันดีอลลาร ์ 92.37 92.41 0.04 0.04 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าพยายามขึน้ไปทดสอบโซน 1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากยืนได ้ท าใหป้ระเมินว่าในระยะสัน้ราคามีโอกาสปรบัตัวขึน้ไปทดสอบ
แนวต้านถัดไป 1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านแนวต้านแรกไม่ได้
ราคาจะอ่อนตัวลงสะสมแรงซื ้อประเมินแนวรับบริเวณ 1,812-1,800 
ดอลลารต์่อออนซ ์
 
กลยุทธก์ารลงทุน:   
การเขา้ซือ้ยงัคงเนน้การท าก าไรระยะสัน้ เมื่อราคายืนเหนือบริเวณแนวรบั 
1,812-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,800 ดอลลารต์่อ
ออนซ)์ ขณะท่ีการปิดสถานะซือ้ท าก าไรอาจพิจารณาในโซน 1,839-1,851 
ดอลลารต์่อออนซ ์
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Gold Spot 

สรุป  ราคาทองค าเชา้นีท่ี้ตลาดเอเชียทรงตวัรกัษาแรงบวกไวไ้ดแ้ข็งแกรง่ โดยแกว่งตวัในกรอบ 1,822.40-1,829.10 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงซือ้ต่อเน่ืองจากเมื่อ
คืนท่ีผ่านมา หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ย า้จุดยืนว่า เฟดจะยังคงเดินหนา้ซือ้พันธบัตรตามมาตรการ QE และจะยังไม่เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 
พรอ้มกับย า้ว่า เฟดจะใชน้โยบายการเงินในการสนับสนุนเศรษฐกิจสหรฐั จนกว่าเศรษฐกิจะฟ้ืนตัวอย่างสมบูรณ์ ส่วนการท่ีเฟดจะลดวงเงิน QE จากระดับ 
120,000 ลา้นดอลลาร/์เดือนนั้น จะยังไม่เกิดขึน้ในเร็วๆ นี ้กดดันใหส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัยังคงอ่อนค่า หนุนราคาทองค าปรบัตัวขึน้ นอกจากนี้  เจ้าหน้าท่ี
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่กลบัมาเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ในสหรฐัและละตินอเมริกา เนื่องจากพบการแพรร่ะบาดของ
ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ที่สามารถแพรร่ะบาดไดร้วดเรว็ขึน้ ส่งผลใหท้ัง้ภมูิภาคตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครัง้ เพิ่มแรงหนนุใหก้บัราคาทองค า 

        1,812   1,800  1,784 

        1,839   1,851  1,866 
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• (+) ดอลลาร์อ่อนค่าที่กรอบบนของ 109 เยน จากแรงเทขายของนลท. สกุลเงินดอลลารส์หรฐัยังคงอ่อนค่าท่ีบริเวณกรอบบนของ 109 เยน 
หลงัจากท่ีนักลงทุนเทขายดอลลารเ์มื่อคืนนี ้ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ท่ีว่า การปรบัตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั จะท าใหส้่วนต่างของ
อตัราดอกเบีย้สหรฐัและญ่ีปุ่ นปรบัตัวแคบลง  ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เ ท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.88-109.89 เยน 
เทียบกับ 109.88-109.99 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 110.50-110.51 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1824-
1.1824 ดอลลาร ์และ 129.92-129.93 เยน เทียบกบั 1.1832-1.1842 ดอลลาร ์และ 130.09-130.19 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1784-1.1785 ดอลลาร ์
และ 130.22-130.26 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี ้

• (+) WHO เตือนยอดติดโควิดใหม่ในสหรัฐและละตินอเมริกากลับมาเพ่ิมอีก เจา้หนา้ท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-
19 รายใหม่กลบัมาเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ในสหรฐัและละตินอเมริกา เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ท่ีสามารถแพร่ระบาดได้
รวดเร็วขึน้ ส่งผลใหท้ั้งภูมิภาคตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครัง้ เจา้หนา้ท่ี WHO ระบุว่า ยอดผูต้ิดเชือ้รายใหม่ท่ีเพิ่มสงูขึน้นัน้ไดส้รา้งความรุนแรงและบั่นทอน
เสถียรภาพในหลายประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียน พรอ้มกล่าวถึงความโกลาหลทางการเมืองในเฮติ คิวบา และประเทศอื่นๆ ตลอดจนการแพร่
ระบาดของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาในสหรฐั ดร.คาริสซา เอฟ เอเตียน ผูอ้  านวยการองคก์ารอนามยัภาคพืน้อเมริกา (PAHO) ระบุว่า "หลายประเทศรวมถึง
สหรฐั ก าลงัเผชิญกับยอดผูต้ิดเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยสหรฐัและเม็กซิโกรายงานพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่เพิ่มขึน้ทั่วทุก รฐั เช่นเดียวกับหลาย
ประเทศในอเมริกากลาง" นอกจากนี ้รายงานระบุว่า ประเทศอเมริกากลางและแคริบเบียน  เช่น เอลซลัวาดอร ์กัวเตมาลา คิวบา และหมู่เกาะเวอรจ์ิน 
รายงานพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่พุ่งขึน้จ านวนมากเช่นกัน ทั้งนี ้ผูป้ระทว้งหลายพันคนในคิวบาออกมาชุมนุมตามทอ้งถนนในสัปดาหนี์ ้เนื่องจากความไม่
พอใจต่อภาวะเศรษฐกิจท่ีย ่าแย่ซึ่งได้รบัผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนอาหารและพลังงาน และยังนับเป็นการประท้วงท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา
นบัตัง้แต่ทศวรรษ 1990 ขณะท่ีรฐับาลพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนส่งผลใหร้ะบบสาธารณุสขท่ีเปราะบางของประเทศตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤต 

• (+) สิงคโปรพ์บผู้ติดเชือ้โควิดสูงสุดในรอบ 15 เดือน จากคลัสเตอร์ร้านคาราโอเกะ สิงคโปรพ์บผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในประเทศ 56 รายเมื่อ
วานนี ้ซึ่งเป็นยอดผูต้ิดเชือ้สงูสดุในรอบ 15 เดือน โดยมาจากการติดเชือ้เป็นกลุ่มกอ้นในรา้นคาราโอเกะ อย่างไรก็ดี รฐัมนตรีสาธารณสขุของสิงคโปรร์ะบุ
ว่า การระบาดท่ีเกิดจากคลสัเตอรใ์หม่นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสขุสิงคโปรเ์ปิดเผยว่า ในจ านวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่ 
56 รายท่ีพบเมื่อวานนี ้มี 41 รายท่ีมีความเชื่อมโยงกบัคลสัเตอรใ์นรา้นคาราโอเกะ ส่วนอีก 6 รายเป็นผูต้ิดเชือ้จากแหล่งอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยยอดผูต้ิด
เชือ้ดังกล่าวเป็นตัวเลขสูงสุดท่ีพบนับตั้งแต่วันท่ี 8 เม.ย.ปีท่ีแลว้ ซึ่งขณะนั้นอยู่ท่ี 64 ราย การพบคลัสเตอรใ์หม่ในครัง้นีเ้กิดขึน้หลังจากท่ีสิงคโปรเ์พิ่ง
ควบคมุจ านวนผูต้ิดเชือ้ไดส้  าเรจ็ไม่นาน หลงับงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวน ์เช่น การหา้มทานอาหารท่ีรา้นและจ ากัดจ านวนการรวมกลุ่ม ขณะท่ีรา้นคารา
โอเกะไดถ้กูสั่งปิดใหบ้ริการตัง้แต่โควิด-19 เริ่มระบาด อย่างไรก็ดี รา้นคาราโอเกะหลายแห่งไดห้นัมาเปิดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแทน ขณะเดียวกัน 
ทางการสิงคโปรไ์ดเ้ร่งตรวจสอบสาเหตุของการระบาดในครัง้นี ้และไดส้ั่งปิดรา้นท่ีพบผูต้ิดเชือ้เป็นเวลาสองสปัดาห ์และด าเนินการตรวจหาเชือ้ฟรีแก่ผูท่ี้
ไปรา้นดงักล่าว รวมถึงผูส้มัผสัใกลช้ิดกบัพนกังานตอ้นรบัชาวเวียดนาม 

• (+) แบงกช์าติเกาหลีใต้คงดอกเบีย้ตามคาด หว่ันโควิดระบาดรอบใหม่ฉุดเศรษฐกิจ ธนาคารกลางเกาหลีใตม้ีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั 
0.50% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ ์ในการประชมุวนันี ้โดยธนาคารกลางไดต้รงึอตัราดอกเบีย้ท่ีระดบัต ่าเป็นเวลานานนบัตัง้แต่เดือนพ.ค.ปีท่ีแลว้ 
ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ธนาคารกลางยงัคงกังวลเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของ
สมาคมการลงทุนดา้นการเงินของเกาหลีใต ้(KFIA) ไดค้าดการณ์ไวก้่อนหนา้นีว่้า ธนาคารกลางเกาหลีใตจ้ะตรงึอัตราดอกเบีย้ท่ีระดับ 0.50% ในการ
ประชุมวนันี ้เน่ืองจากเกาหลีใตเ้ผชิญกับการแพรร่ะบาดระลอกใหม่   ขอ้มลูล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสขุเกาหลีใตร้ะบุว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
เกาหลีใตพ้บผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่อีก 1,600 ราย ส่งผลใหย้อดผูต้ิดเชือ้สะสมภายในประเทศเพิ่มขึน้เป็น 173,511 ราย 

 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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  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.   1.0%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   1.0%** 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.9M** -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   7.9%** 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   28.1 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   17.9 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 

      

http://www.ylgfutures.co.th/

