
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,812 1,800 1,784 

 1,839 1,851 1,866 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัเพิ่มขึน้ 2.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ในระหวา่งวนัราคาทองคําปรับตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนบริเวณ 1,833.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขานรับถ้อยแถลง

ในเชิง Dovish ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ที่สนบัสนนุการเดินหน้าซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) และยงัไมรี่บเร่งตดัสนิใจปรับขึน้ดอกเบีย้  

อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมา  โดยได้รับแรงกดดนัจากแรงขายทํากําไร  และแรงขายทางเทคนิคหลงัจากเกิดสญัญาณท่ีบ่งชีว้่าแรงซือ้เร่ิมชะลอตวัลง  นอกจากนี ้ ราคา

ทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพ่ิมจากดชันีดอลลาร์ ท่ีแข็งขึน้ 0.21% แตะที่ 92.6236 เมื่อคืนนี ้ โดยดชันีดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐส่วนหนึ่งท่ีออกมาสดใส  อาทิ  

จํานวนผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกท่ีลดลงสู่ระดบั 360,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่เป็นระดบัตํ่าสดุนบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2020 สะท้อนการ

ฟืน้ตวัของตลาดแรงงาน  และดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ที่พุ่งขึน้เกินคาดสู่ระดบั 43.0 ในเดือนก.ค. ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้มากที่สดุในรอบ 1 เดือน  ปัจจยัที่กล่าวมากดดนัให้ราคา

ทองคําร่วงลงทดสอบระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,820.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  ก่อนจะมีแรงซือ้สลบัเข้ามาหนนุให้ราคาฟืน้ตวัขึน้ปิดตลาดบริเวณ 1,828.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ 

SPDR ถือครองทองไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีต้ิดตามผลการประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น(บีโอเจ) คาดคงนโยบายการเงินตามเดิม  และติดตามการเปิดเผยยอดค้าปลีก, ตวัเลขสต็อกสินค้าคง

คลงัภาคธุรกิจ และคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1833.82 1820.37 1827.10 1828.40 2.50 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,809.56 26.18 92.45 

MA 50 Days 1,836.97 26.98 91.08 

MA 200 Days 1,824.79 25.85 91.37 

RSI 9 Days 66.60 52.97 60.30 

RSI 14 Days 57.36 48.96 61.01 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,034.37 0.00 

ishare 17,267.10 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.7858 -0.8947 -0.1737 
10 วนั -0.1739 -0.6153 -0.2750 
20 วนั 0.5453 0.0479 -0.6077 
50 วนั 0.9342 -0.6470 0.8703 
100 วนั 0.8981 0.4130 0.7446 
200 วนั 0.4022 -0.2929 0.7966 

 

 

16 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                แนะนําเข้าซือ้หากราคาทองคําไม่หลุดแนว

รับ 1,820-1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาทองคํา

ทรงตัวเหนือแนวรับได้ราคาทองคําจะพยายามปรับตัวขึน้

ทดสอบแนวต้านโซน 1,834-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําอาจมีการแกว่งตวัในกรอบทรงตวัในระดบัสงู แนะนําลงทนุตามกรอบราคา 

ระยะสัน้มีแรงดีดกลับราคาพยายามจะขึน้ไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,834-1,839 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ อาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมา

อีกครัง้ ทัง้นี ้ประเมินแนวรับในโซน 1,820-1,812 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์   

 



 

 

• (+) จีน ‘เตือน’ มาตรการห้ามบริษัทอเมริกันทําธุรกิจในมณฑลซินเจียงจะส่งผลเสียต่อการค้าโลก  รัฐบาลจีน เตือนว่า การท่ีสหรัฐฯ เตรียม

ประกาศใช้มาตรการชดุใหม่เพ่ือห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกนัทําธุรกิจในมณฑลซินเจียงของตน ด้วยข้อกล่าวหาว่ามีการบงัคบัใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน อาจส่งผลเสียต่อการค้าโลกได้ เกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวในวนัพฤหสับดีว่า ประเด็นท่ีว่ามีการละเมิดสิทธิมนษุยชนและการ

บงัคบัใช้แรงงานในซินเจียงนัน้ ไม่ตรงกบัความเป็นจริงโดยสิน้เชิง และระบวุ่า วิธีการของสหรัฐฯ ท่ีจะสัง่ห้ามบริษัทสญัชาติอเมริกนัทําธุรกิจในมณฑลนี ้

“ได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับความมัน่คงและความมีเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลกแล้ว”  อย่างไรก็ตาม โฆษก

กระทรวงพาณิชย์จีนไมไ่ด้เปิดเผยวา่ รัฐบาลจีนจะทําการตอบโต้สหรัฐฯ อย่างไร 

• (+) "พาวเวล" แถลงคองเกรสวันที่ 2 ยํา้เฟดจับตาเงนิเฟ้อใกล้ชิด  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์รอบ

คร่ึงปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสเป็นวนัท่ี 2 ทัง้นี ้นายพาวเวลกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคาร

ประจําวฒิุสภาในวนันี ้หลงัจากท่ีกล่าวต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวานนี ้ซึง่นายพาวเวลส่งสญัญาณว่า เฟดจะยงัคง

เดินหน้าซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจะยงัไม่เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ แม้อตัราเงินเฟ้อพุง่ขึน้ในขณะนี ้ นายพาวเวลกล่าว

ในวนันีว้่า เฟดจะใช้นโยบายการเงินในการสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐ จนกว่าจะมีการฟืน้ตวัอย่างสมบรูณ์  นอกจากนี ้นายพาวเวลยํา้ว่า เฟดกําลงัจบัตา

เงินเฟอ้อย่างใกล้ชิด แตก็่ชีว้า่เงินเฟอ้ที่พุง่ขึน้ในขณะนีเ้กิดจากปัจจยัชัว่คราวจากการที่รัฐตา่งๆทําการเปิดเศรษฐกิจ  

• (+) สหรัฐเผยดัชนีราคานําเข้าเพิ่มน้อยกว่าคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีราคานําเข้าปรับตวัขึน้น้อยกว่าคาดใน

เดือนมิ.ย. โดยเพ่ิมขึน้ 1.0% เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากพุง่ขึน้ 1.4% ในเดือนพ.ค. นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่าดชันีราคานําเข้าจะเพ่ิมขึน้ 1.2% 

ในเดือนมิ.ย. 

• (+) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอตแลนติกตํ่ากว่าคาดในเดือนก.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันี

ภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกร่วงลงสู่ระดับ 21.9 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2563 จากระดับ 30.7 ในเดือนมิ.ย. 

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ดชันีภาวะธรุกิจจะอยู่ท่ีระดบั 28.0 ในเดือนก.ค. 

• (-) ดอลล์แขง็ค่า ขานรับข้อมูลเศรษฐกจิสหรัฐสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก

เม่ือคืนนี ้(15 ก.ค.) ขานรับข้อมลูเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการท่ีลดลงแตะระดบัต่ําสดุนบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเม่ือเดือนมี.ค.2563  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน 

เพ่ิมขึน้ 0.24% แตะที่ 92.6236 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9180 ฟรังก์ จากระดบั 0.9146 ฟรังก์ และแข็งค่าเม่ือ

เทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2608 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2508 ดอลลาร์แคนาดา แต่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 

109.81 เยน จากระดบั 110.00 เยน  ยูโรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1806 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1830 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์

อ่อนคา่ลงแตะที่ระดบั 1.3810 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3852 ดอลลาร์  

• (-) เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตสูงกว่าคาดในเดือนก.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันีว้่า ดชันีภาคการผลิต 

(Empire State Index) พุ่งขึน้ 25.6 จดุ สู่ระดบั 43.0 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการปรับตวัขึน้มากท่ีสดุในรอบ 1 เดือน และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ี

ระดบั 18.0 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานตํ่าสุดนับตัง้แต่เกิดโควิด  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก

ลดลงสู่ระดบั 360,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต่ําสดุนับตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเม่ือเดือนมี.ค.2563 จากระดบั 

386,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี ้ ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานดงักลา่วสอดคล้องกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 53.79 จุด รับถ้อยแถลงพาวเวล-ข้อมูลแรงงานสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 ก.ค.) หลงัจาก

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แถลงต่อสภาคองเกรสในวนัท่ี 2 ซึง่เขายงัคงเช่ือมัน่ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐท่ีพุ่งขึน้ในขณะนีเ้กิด

จากปัจจัยชั่วคราว อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ เน่ืองจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลงังาน  ดชันีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,987.02 จุด เพ่ิมขึน้ 53.79 จุด หรือ + 0.15% ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,360.03 จุด ลดลง 14.27 จุด หรือ -0.33% ดัชนี 

Nasdaq ปิดท่ี 14,543.13 จดุ ลดลง 101.82 จดุ หรือ -0.70% 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 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   - - 
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