
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,812 1,800 1,784 

 1,839 1,851 1,866 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดทะยานขึน้ 18.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากผู้ผลิตของสหรัฐจะพุ่งขึน้เกินคาด  แต่ราคาทองคําเมินตวัเลขท่ีดีเกินคาด  

และพุ่งขึน้แรง  โดยได้รับปัจจยัหนนุจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภาคองเกรสเมื่อคืนนี ้ ซึง่ใจความสําคญันัน้บ่งชีว้่า เศรษฐกิจสหรัฐ "ยงัคง

ห่างไกล" จากความคืบหน้าท่ีเฟดต้องการเห็นก่อนท่ีจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  พร้อมยํา้มมุมองว่าอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะอยู่ในระดบัสงูในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้าก่อนท่ีจะมีการ

ปรับตวัลง  นอกจากนีพ้าวเวลยงักลา่วอีกว่า  นโยบายการเงินของสหรัฐจะให้ “การสนบัสนนุอย่างแข็งแกร่ง” ต่อเศรษฐกิจ “จนกวา่การฟืน้ตวัจะเสร็จสมบรูณ์”  ซึง่จะเห็นได้วา่ถ้อยแถลงของนาย

พาวเวลเป็นไปในเชิง Dovish ท่ีสนบัสนนุการเดินหน้าซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และยงัไม่รีบเร่งตดัสินใจปรับขึน้ดอกเบีย้  นัน่ทําให้นกัลงทนุปรับ “ลด” คาดการณ์

เฟดขึน้ดอกเบีย้ในปี 2022 สะท้อนจาก Eurodollar Futures ท่ีบ่งชีว้่าตลาดลดโอกาสท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในเดือนธ.ค. 2022 ลงเหลือ 90% จากโอกาส 100% เต็มในช่วงหลงั

การเปิดเผยตวัเลข CPI  ขณะที่ดชันีดอลลาร์ออ่นค่าลง 0.44% ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลงสูร่ะดบั 1.356%  สง่ผลให้ราคาทองคําทะยานขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุ

บริเวณ 1,829.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -2.91 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามการ Testimony เป็นวนัท่ี 2 ของนายพาวเวล  และติดตามการเปิดเผยผลสํารวจ

แนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน, ดชันี Empire State Index และตวัเลขในภาคการผลิตของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1829.74 1803.50 1807.40 1825.90 18.70 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,805.63 26.19 92.40 

MA 50 Days 1,837.06 27.00 91.03 

MA 200 Days 1,825.30 25.85 91.37 

RSI 9 Days 68.40 51.21 56.79 

RSI 14 Days 58.24 47.86 58.79 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,034.37 -2.91 

ishare 17,267.10 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.7156 -0.2823 -0.0118 
10 วนั -0.1413 -0.4970 -0.2114 
20 วนั 0.4997 0.3136 -0.5787 
50 วนั 0.9320 -0.6220 0.8822 
100 วนั 0.8915 0.4103 0.7494 
200 วนั 0.3965 -0.2918 0.8040 

 

 

15 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                 ทาํกาํไรระยะสัน้ตามกรอบราคา เปิดสถานะ

ซือ้หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,818-1,812 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ ได้ให้ทยอยขายทํากําไรหากราคายังไม่ยืนเหนือ

โซน 1,834-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และคํานึงถึงความ

เส่ียงจากราคาที่ปรับขึน้มาแล้วในระดบัหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําพยายามขึน้ไปทดสอบโซน 1,834-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ ทําให้

ประเมินว่าในระยะสัน้ราคามีโอกาสปรับตวัขึน้ไปทดสอบแนวต้านถดัไป 1,851 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ แต่หากผ่านแนวต้านแรกไม่ได้ราคาจะอ่อนตวัลงสะสมแรงซือ้ประเมินแนวรับ

บริเวณ 1,812-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) "พาวเวล" แถลงคองเกรส ยํา้เฟดเดินหน้าทํา QE, ไม่เร่งขึน้ดอกเบีย้  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าว

แถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในวนันี ้ ทัง้นี ้นายพาวเวลกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาธิการ

บริการการเงินประจําสภาผู้ แทนราษฎรในวันนี ้เวลา 12.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 23.00 น.ตามเวลาไทย ก่อนท่ีจะกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการ

ธนาคารประจําวฒิุสภาในวนัพรุ่งนี ้เวลา 09.30 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 20.30 น.ตามเวลาไทย  เนือ้หาในแถลงการณ์ของนายพาวเวลในวนันี ้ส่วนใหญ่

เป็นไปตามท่ีสื่อได้รายงานก่อนหน้านีห้ลายชัว่โมง โดยนายพาวเวลสง่สญัญาณว่า เฟดจะยงัคงเดินหน้าซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

(QE) และจะยงัไม่เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ แม้อตัราเงินเฟ้อพุ่งขึน้ในขณะนี ้ นายพาวเวลระบุว่า แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟืน้ตวัขึน้ แต่ตลาดแรงงาน

ยังคงปรับตัวต่ํากว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นอกจากนี ้นายพาวเวลยังกล่าวว่า ขณะนีเ้ศรษฐกิจสหรัฐยังคงห่างไกลจาก

เปา้หมายของเฟดที่กําหนดให้เศรษฐกิจมีการจ้างงานเตม็ศกัยภาพ พร้อมกบัการรักษาเสถียรภาพของราคา  สําหรับในประเด็นเงินเฟอ้ นายพาวเวลกลา่ว

ว่า เงินเฟ้อได้พุ่งขึน้ในระยะนีจ้ากปัจจยัชัว่คราวจากการท่ีรัฐต่างๆทําการเปิดเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อมีแนวโน้มท่ีจะดีดตวัขึน้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า 

ก่อนท่ีจะปรับตวัลงเม่ือสถานการณ์ต่างๆกลบัสู่ภาวะปกติ  นายพาวเวลยํา้ว่า เฟดจะใช้นโยบายการเงินในการสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐ จนกว่าจะมีการ

ฟืน้ตวัอย่างสมบรูณ์ ซึง่การท่ีเฟดจะลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE จากระดบั 120,000 ล้านดอลลาร์/เดือน จะยงัไมเ่กิดขึน้ในเร็วๆนี ้

• (+) ดอลล์อ่อน หลังพาวเวลส่งสัญญาณเดนิหน้า QE-ไม่เร่งขึน้ดอกเบีย้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(14 ก.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่า เฟดจะเดินหน้าซือ้พนัธบตัร

ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจะยงัไม่เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้หลงัจากองักฤษเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อพุ่งขึน้

แตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.38% 

แตะที่ 92.4050 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 110.00 เยน จากระดบั 110.59 เยน และอ่อนคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่

ระดบั 0.9146 ฟรังก์ จากระดบั 0.9186 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2508 ดอลลาร์แคนาดา 

จากระดบั 1.2518 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1830 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1782 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็ง

คา่ขึน้สูร่ะดบั 1.3852 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3820 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 0.7477 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7445 ดอลลาร์ 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ

ผู้ผลิต พุ่งขึน้ 1% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สงูกว่าตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 0.6% หลงัจากปรับตวัขึน้ 0.8% ในเดือนพ.ค.  เม่ือเทียบรายปี ดชันี 

PPI พุ่งขึน้ 7.3% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตวัขึน้มากเป็นประวติัการณ์เป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกัน นบัตัง้แต่เร่ิมมีการรวบรวมข้อมลูดงักล่าวในปี 2553 

และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 6.8% หลงัจากปรับตวัขึน้ 6.6% ในเดือนพ.ค. 

• (+/-) ซาอุดีอาระเบีย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บรรลุดีลผลิตนํา้มันได้แล้ว  แหล่งข่าวรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 

สามารถบรรลุข้อตกลงในการผลิตนํา้มันได้แล้ว โดยจะมีการปรับเพ่ิมระดับการผลิตนํา้มันขัน้ต่ําของ UAE สู่ระดับ 3.65 ล้านบาร์เรล/วนั หลังจากที่

ข้อตกลงเดิมหมดอายใุนเดือนเม.ย.2565 จากปัจจบุนัที่ระดบั 3.17 ล้านบาร์เรล/วนั 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 44.44 จุด รับพาวเวลส่งสัญญาณไม่เร่งขึน้ดอกเบีย้  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(14 ก.ค.) หลงัจากนาย

เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณในระหว่างการแถลงต่อสภาคองเกรสเม่ือคืนนีว้่า เฟดจะเดินหน้าซือ้พันธบัตรตาม

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจะยังไม่เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ แม้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึน้ในขณะนี ้ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 

34,933.23 จุด เพ่ิมขึน้ 44.44 จุด หรือ +0.13% ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,374.30 จุด เพ่ิมขึน้ 5.09 จุด หรือ +0.12% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,644.95 จุด 

ลดลง 32.70 จดุ หรือ -0.22% 

• (+/-) ไบเดน-เดโมแครต เดนิหน้าผลักดันข้อตกลงงบค่าใช้จ่าย 3.5 ล้านล้านดอลลาร์  ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ร่วมประชมุกบัวฒิุสมาชิกสงักดั

พรรคเดโมแครต เพ่ือหารือรายละเอียดการจดัสรรงบภายใต้ข้อตกลงงบประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ท่ีตัง้เป้าจะนําไปใช้งานด้านบริการสาธารณสขุ

สําหรับชาวอเมริกันผู้สูงอายุ รวมทัง้โครงการเพ่ือรับมือกับปัญหาสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง และโครงการอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวชาวอเมริกัน  

ก่อนการประชมุในวนัพธุ ชคั ชเูมอร์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒิุสภา ประกาศว่า ข้อตกลงงบประมาณล่าสดุนีจ้ะเป็น “แผนการลงทนุท่ีใหญ่ท่ีสดุในหลาย

ทศวรรษสําหรับชาวอเมริกนัชนชัน้กลาง” 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ที่ 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.   -1.0%** 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0%** 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   1.0%** 0.7% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   -7.9M** -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 

 
 

 


