
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้ทรงตวัระดับสูง แกว่งตวัในกรอบ 1,824.70-1,832.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐักล่าวใหส้มัภาษณ์ใน
รายการ "Closing Bell" ของสถานีโทรทศัน ์CNBC เม่ือคืนนี ้(15 ก.ค.) ว่า อตัราเงินเฟ้อของสหรฐัมีแนวโนม้พุ่งขึน้เป็นเวลานานหลายเดือน โดยเธอกังวลว่าปัญหาเงินเฟ้อ
จะส่งใหค้รวัเรือนที่มีรายไดต้ ่าประสบความยากล าบากในการซือ้บา้นเม่ือมลูค่าอสงัหาริมทรพัยป์รบัตวัสงูขึน้ อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงแนวโนม้ในระยะกลาง ดิฉนัมองว่า
อตัราเงินเฟ้ออาจจะปรบัตวัลงสู่ระดบัปกติ และแน่นอนว่ากระทรวงการคลงัจะจบัตาสถานการณเ์งินเฟ้ออย่างใกลช้ิด" นางเยลเลนกล่าว การแสดงความเห็นของนางเยล
เลนมีความสอดคลอ้งกบันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งแถลงต่อสภาคองเกรสเม่ือคืนนีว้่า เงินเฟ้อของสหรฐัที่พุ่งขึน้ในระยะนีเ้กิดจากปัจจัย
ชั่วคราว แนวโนม้เงินเฟ้อที่อาจสูงขึน้อีกระยะ ขณะที่ประธานเฟดยงัย า้จุดยืนผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป สรา้ง Sentiment เชิวบวกใหก้ับราคาทองค า ส่งผลใหก้าร
อ่อนตวัของราคาเป็นไปอย่างจ ากดั และมีแรงซือ้เขา้มาหนนุราคาทองค าไว ้ ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองค าอาจมีการแกว่งตวัในกรอบทรงตวัในระดบัสูง 
แนะน าลงทุนตามกรอบราคา ระยะสัน้มีแรงดีดกลบัราคาพยายามจะขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,834-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นได ้
อาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาอีกครัง้ ทัง้นี ้ประเมินแนวรบัในโซน 1,820-1,812 ดอลลารต์่อออนซ ์  แนะน ากลยุทธก์ารลงทุน เขา้ซือ้หากสามารถยืนเหนือ 1,820-1,812 
ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยตดัขาดทุนหากไม่สามารถยืนเหนือ 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ทยอยแบ่งปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณ 1,834-1,839 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากผ่านไดส้ามารถชะลอการขายท าก าไรออกไปโซนแนวตา้น 1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    แนะน ำเข้ำซื้อหำกรำคำทองค ำไม่หลุดแนว

รับ 1,820-1,812 ดอลลำรต์่อออนซ ์โดยหำกรำคำทองค ำทรง

ตัวเหนือแนวรับได้รำคำทองค ำจะพยำยำมปรับตัวขึ้น

ทดสอบแนวต้ำนโซน 1,834-1,839 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 กรกฎำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
16/07/2564 11:04 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,828.40 1,827.80 -0.60 -0.03 

Spot Silver ($) 26.32 26.36 0.04 0.15 

เงนิบาท (฿/$) 32.68 32.73 0.05 0.14 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,300 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.28 73.38 0.10 0.14 

ดชันดีอลลาร ์ 92.56 92.58 0.02 0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.1812 1.1810 0.00 -0.02 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

 

        1,812   1,800  1,784 

        1,839   1,851  1,866 

 

 



 

 

• (+) "เยลเลน" คำดเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งต่อเน่ืองหลำยเดือน หว่ันกระทบครัวเรือนรำยได้ต ่ำ นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐักล่าวใหส้มัภาษณ์
ในรายการ "Closing Bell" ของสถานีโทรทัศน ์CNBC เมื่อคืนนี ้(15 ก.ค.) ว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรฐัมีแนวโนม้พุ่งขึน้เป็นเวลานานหลายเดือน โดยเธอ
กังวลว่าปัญหาเงินเฟ้อจะส่งให้ครวัเรือนท่ีมีรายไดต้  ่าประสบความยากล าบากในการซือ้บา้นเมื่อมลูค่าอสงัหาริมทรพัยป์รบัตวัสงูขึน้ "อัตราเงินเฟ้อของ
สหรฐัมีแนวโนม้พุ่งขึน้เป็นเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงแนวโนม้ในระยะกลาง ดิฉนัมองว่าอตัราเงินเฟ้ออาจจะปรบัตวัลงสู่ ระดบัปกติ และ
แน่นอนว่ากระทรวงการคลงัจะจับตาสถานการณเ์งินเฟ้ออย่างใกลช้ิด" นางเยลเลนกล่าว ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัพุ่งขึน้อย่างมากในเดือนมิ.ย.ท่ีผ่านมา 
โดยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ดีดตัวขึน้ 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดบัสูงสดุนับตัง้แต่เดือน
มิ.ย.2551 และสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.5% ส่วนดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูผ้ลิต พุ่งขึน้ 1% สงู
กว่าตัวเลขคาดการณ์ท่ีระดับ 0.6% ขณะท่ีดัชนีราคาบา้นทั่วประเทศในสหรฐัพุ่งขึน้ 14.6% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นการพุ่งขึน้มากท่ีสุดในรอบกว่า 30 ปี 
จากระดบั 13.3% ในเดือนมี.ค. และเป็นการปรบัตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 11 โดยตวัเลขดงักล่าวเป็นการส ารวจของเอสแอนดพ์ี คอรโ์ลจิก เคส ชิลเลอร ์
ขอ้มลูดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดความวิตกกงัวลว่า แรงกดดนัดา้นเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรฐั และราคาท่ีอยู่อาศยัท่ีพุ่งขึน้อย่าง
รวดเร็วนั้น อาจท าใหเ้กิดภาวะฟองสบู่  อย่างไรก็ดี นางเยลเลนกล่าวว่า แมเ้ธอมีความกังวลเก่ียวกับปัญหาเงินเฟ้อ แต่ก็คาดว่าสหรฐัจะ ไม่เผชิญกับ
ปัญหาเงินเฟ้อท่ีรุนแรงเหมือนกับช่วงวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 แต่ถึงกระนั้นก็ตาม สิ่งท่ีดิฉันกังวลก็คือ แรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อจะส่งผลใหร้าคาท่ีอยู่
อาศยัปรบัตวัสงูขึน้ ซึ่งจะท าใหค้รวัเรือนท่ีมีรายไดต้  ่าประสบกับความยากล าบากในการซื ้อบา้น" การแสดงความเห็นของนางเยลเลนมีความสอดคลอ้ง
กับนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งแถลงต่อสภาคองเกรสเมื่อคืนนีว่้า เงินเฟ้อของสหรฐัท่ีพุ่งขึน้ในระยะนีเ้กิดจ ากปัจจัย
ชั่วคราว จากการท่ีรฐัต่างๆท าการเปิดเศรษฐกิจ  

• (+) ตลำดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนจับตำแบงกช์ำติญี่ปุ่ นแถลงนโยบำยกำรเงิน ตลาดหุน้เอเชียเปิดเชา้นีเ้คลื่อนไหวในแดนลบ ขณะท่ีนักลงทุน
จับตาธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ซึ่งจะประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบีย้ในวันนี้ ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ท่ี 
3,559.53 จุด ลดลง 5.06 จุด หรือ -0.14%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 28,039.26 จุด ลดลง 239.83 จุด หรือ -0.85% และดชันี HSI 
ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 27,972.56 จดุ ลดลง 23.71 จดุ หรือ -0.08% 

• (+/-) สหรัฐกังวลโครงกำรท่อส่งก๊ำซรัสเซีย-เยอรมนี ย ำ้ห้ำมรัสเซียใช้พลังงำนเป็นอำวุธ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แสดงความกงัวลต่อนางองัเกลา 
แมรเ์คิล นายกรฐัมนตรีเยอรมนีเก่ียวกับโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 พรอ้มเตือนรสัเซียไม่ให้ใชพ้ลังงานเป็นอาวุธ  โครงการท่อส่งก๊าซ Nord 
Stream 2 ระยะทาง 1,230 กิโลเมตรท่ีส่งแก๊สธรรมชาติจากรสัเซียไปยงัเยอรมนีผ่านทะเลบอลติก คาดว่าจะเสร็จสิน้ในเดือนหนา้  "ผมย า้ความกงัวลของ
ผมเก่ียวกับโครงการ Nord Stream 2" ปธน.ไบเดนกล่าว พรอ้มเสริมว่า "แมรเ์คิลกับผมมีความเชื่อมั่นร่วมกันว่ารสั เซียจะตอ้งไม่ได้รบัอนุญาตให้ใช้
พลงังานเป็นอาวุธเพื่อบีบบงัคบัหรือข่มขู่ประเทศเพื่อนบา้น"  ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า สหรฐัไดก้ล่าวอา้งมาเป็นเวลานานแลว้ว่าโครงการดงักล่าวเป็น
แผนยุทธศาสตรท์างภูมิศาสตรข์องรสัเซียท่ีจะบ่อนท าลายบทบาทของยูเครนในการส่งพลังงานไปยังยุ โรป แต่เยอรมนีและรสัเซียยืนยันว่าโครงการ
ดงักล่าวเป็นไปในเชิงพาณิชยเ์ท่านั้น  นางแมรเ์คิลกล่าวว่า สหรฐัและเยอรมนีมีมมุมองต่อโครงการ Nord Stream 2 ท่ีแตกต่างกัน ขณะท่ีเนน้ว่าทัง้สอง
ประเทศเห็นตรงกันว่ายเูครนจะยงัคงเป็นประเทศทางผ่านส าหรบัส่งแก๊สธรรมชาติต่อไป  "เราจะด าเนินการทนัทีหากรสัเซียไม่เคารพในสิทธิ์ของยูเครนใน
ฐานะประเทศทางผ่าน" นางแมรเ์คิลเสริม  

• (+/-) แบงกช์ำติญี่ปุ่ นคงนโยบำยกำรเงินผ่อนคลำย-ห่ันคำดกำรณ ์GDP ปีนี้เหลือ 3.8% ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายในการประชุมวนันี ้ซึ่งรวมถึงการคงอัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั  -0.1% และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีไวท่ี้
ประมาณ 0% ท่ีประชุม BOJ มีมติเห็นพอ้งใหเ้ดินหนา้ใชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (Ultraloose Monetary Policy) โดยมีเป้าหมายท่ีจะพยุง
เศรษฐกิจท่ียังคงเปราะบางเน่ืองจากผลกระทบของโรคโควิด -19 ในการประชุมครัง้นี ้BOJ ไดเ้ปิดเผยโครงการจัดหาเงินกู้ท่ีอัตรา 0% ให้กับสถาบัน
การเงินต่างๆ เพื่อเป็นทุนในการต่อสูก้ับปัญหาโลกรอ้น โดยโครงการดงักล่าวจะเปิดตวัในปีนี ้และจะด าเนินการไปจนถึงปีงบประมาณ 2573 นอกจากนี ้
ท่ีประชุม BOJ ยังได้ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญ่ีปุ่ นในปี 2564 ลงเหลือ 3.8% จากตัวเลข
คาดการณเ์ดิมที่ระดบั 4% แต่ไดป้รบัเพิ่มแนวโนม้การขยายตวัของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่งไม่นับรวมราคาในหมวดอาหารและพลงังาน ขึน้สู่
ระดบั 0.6% ในปี 2564 จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 0.1%      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.   -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  21.9** 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์  360K** 373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)  43.0** 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.  0.4%** 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.  75.4%** 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.   -0.4% -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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