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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,890 1,906 

L2 1,885 1,910 

L3 1,880 1,915 

Date 09 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,906 

  Target 1,890 

Stoploss 1,918 

แนะแนวทางการลงทุน    

    ทองค าแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีปัจจัย
กดดันระยะส้ันจากการที่สกุลเงินดอลลาร์
แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขานรับตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่สดใส แต่ก็ไม่ได้ท าให้ราคาทองค าน้ันอ่อน
ตัวลงมากนัก  เบ้ืองต้นมองว่าราคาทองค า
จะเคล่ือนตัวในลักษณะ Sideway  เพ่ือรอ
ปัจจัยข่าวใหม่ ๆ เพ่ือมากระตุ้นตลาดต่อไป  
แนะเก็งก าไรภายในกรอบที่ให้ไว้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

             ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 มิ.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจที่แขง็แกร่ง ซ่ึงรวมถึงตวัเลขขาดดุลการคา้ที่ลดลงสู่ระดบัต ่ากว่าการคาดการณ์ของนกัวิเคราะห ์ขณะที่นกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรัฐในสัปดาห์น้ี เพื่อประเมินแนวโนม้เงินเฟ้อของสหรัฐ 
             มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี ( 8 มิ.ย.) เน่ืองจากการแขง็ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ไดส้ร้างแรงกดดนัต่อราคาทองค า
นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัเทขายทองค าในฐานสินทรัพยท่ี์ปลอดภยัหลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่ง โดยกระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า 
ตวัเลขขาดดุลการคา้ของสหรัฐลดลง 8.2% สู่ระดบั 6.89 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในเดือนเม.ย. ต  ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 6.90 หม่ืนลา้นดอลลาร์  

ดา้นส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรับสมคัรงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลข
การเปิดรับสมคัรงาน ซ่ึงเป็นมาตรวดัอุปสงคใ์นตลาดแรงงาน พุ่งข้ึนสู่ระดบั 9.3 ลา้นต าแหน่งในเดือนเม.ย. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์นบัตั้งแต่
เร่ิมมีการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวในเดือนธ.ค.2543 และสูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 8.18 ลา้นต าแหน่ง  

                นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่   สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนเม.ย., จ านวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงาน
รายสัปดาห์, ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคขั้นตน้เดิอนมิ.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน  เป็นตน้                            
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,894.40 -4.4 

Silver 27.731 -0.287 
Crude Oil 70.05 +0.82 

Dow Jones 34,599.82 -30.42 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
01/06/64 1,041.75 1,043.16 +1.41 
07/06/64 1,043.16 1,037.33 -5.83 

08/06/64 1,037.33 1,037.33 0.00 

09/06/64 00.0 00.0 0.00 
10/06/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 มิ.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ี
แขง็แกร่ง ซ่ึงรวมถึงตวัเลขขาดดุลการคา้ที่ลดลงสู่ระดบัต ่ากว่าการคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ ขณะที่นกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของ
สหรัฐในสัปดาห์น้ี เพื่อประเมินแนวโนม้เงินเฟ้อของสหรัฐ  
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อียหูารือนอกภูมิภาค หวังออกใบรับรองโควิดร่วมกัน-หนุนเดินทางเสรี 
      นายดิดิเยร์ เรนเดอส์ กรรมาธิการดา้นความยติุธรรมแห่งยโุรป ระบุว่า คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ไดห้ารือกบัประเทศนอกภูมิภาค 
อาทิ องักฤษและสหรัฐ ถึงแนวทางการใชใ้บรับรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ร่วมกนั   นายเรนเดอส์แถลงหลงัการประชุม
รัฐมนตรีกระทรวงยติุธรรมของสหภาพยโุรป (EU) ว่า เน่ืองจากสหรัฐไม่ประสงคจ์ะออกพาสปอร์ตวคัซีน จึงตอ้งหาหลกัฐานประเภทอื่น
มาทดแทนการรับรองการฉีดวคัซีน การหายป่วย หรือการตรวจโรค"     
     ขณะน้ี คณะกรรมาธิการก าลงัจดัท าขอ้แนะน าฉบบัใหม่ดา้นการเดินทางอยา่งเสรีในขั้นตอนสุดทา้ย โดยนายเรนเดอส์แสดงความหวงั
ว่า กฎระเบียบชุดใหม่ดา้นการยกเลิกขอ้จ ากดัและอ านวยความสะดวกการเดินทางอยา่งเสรีในภูมิภาคจะมีความคืบหนา้ในสัปดาห์น้ี 
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ใบรับรองดา้นโรคโควิด-19 (Digital COVID Certificate) ของสหภาพยโุรปซ่ึงคณะกรรมาธิการเสนอนั้น 
จะเอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางท่ีปลอดภยัในช่วงฤดูร้อน ทั้งยงัสามารถตรวจสอบใบรับรองของแต่ละประเทศไดอ้ยา่งปลอดภยัและไม่
รุกล  ้าความเป็นส่วนตวั 
     ทั้งน้ี ใบรับรองทั้งแบบดิจิทลัและแบบกระดาษจะเป็นหลกัฐานยนืยนัว่า ผูถ้ือครองใบรับรองไดฉี้ดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19, มีผล
ตรวจโรคเป็นลบ หรือหายจากอาการป่วยแลว้ โดยใบรับรองดงักล่าวจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค. โดยจะใหเ้วลาเตรียมพร้อม 6 
สัปดาห์ส าหรับประเทศสมาชิกที่ตอ้งการเวลาด าเนินการเพิ่ม 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าต ่ากว่าคาดในเดือนเม.ย. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ตวัเลขขาดดุลการคา้ของสหรัฐลดลง 8.2% สู่ระดบั 6.89 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในเดือนเม.ย. ต  ่ากว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 6.90 หม่ืนลา้นดอลลาร์ จากระดบั 7.50 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ 
     กระทรวงพาณิชยย์งัเปิดเผยว่า การน าเขา้ลดลง 1.4% สู่ระดบั 2.739 แสนลา้นดอลลาร์ในเดือนเม.ย. ขณะท่ีการส่งออกเพิ่มข้ึน 1.1% สู่
ระดบั 2.050 แสนลา้นดอลลาร์   

 
 
 

ธนาคารโลก  

เวิลด์แบงก์ปรับเพิ่มประมาณการ GDP โลกสู่ 5.6% ปีน้ี จากอานิสงส์ศก.สหรัฐ,จีน 
      ธนาคารโลกออกรายงานแนวโนม้เศรษฐกจิโลกในวนัน้ี โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 5.6% ในปีน้ี สูงกวา่ระดบั 4.1% ท่ี
คาดการณ์ในเดือนม.ค. 
     ธนาคารโลกระบุว่า การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีเป็นการดีดตวัท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดในรอบ 80 ปีจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยได้
แรงหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐ รวมทั้งการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน   
      อยา่งไรกดี็ ธนาคารโลกเตือนว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความไม่เท่าเทียมกนั โดยเศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่และ
ก าลงัพฒันายงัคงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อนัเน่ืองจากปัญหาการเขา้ถึงวคัซีนป้องกนัโควิด-19  นาคาร
โลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกจะขยายตวั 5% ในปีหนา้ จากเดิมคาดการณ์ที่ระดบั 4.3% หากประเทศก าลงัพฒันาสามารถเขา้ถึงวคัซีนโค
วิด-19 ไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 6.8% ในปีน้ี ซ่ึงจะเป็นการขยายตวัมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 
2527 จากเดิมคาดการณ์ท่ีระดบั 3.5% และคาดว่าเศรษฐกิจยโูรโซนจะขยายตวั 4.2% ในปีน้ี จากเดิมท่ีระดบั 3.6% และคาดว่าเศรษฐกิจจีน
จะขยายตวั 4.4% จากเดิมที่ระดบั 3.4%   

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

07 ม.ิย 64 EUR 13.00 ค าส่ังซ้ือโรงงาน 
 1.0 % 3.0 % 

08 ม.ิย 64 EUR 13.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 0.7 % 2.5 % 

 EUR 16.00 ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ เยอรมันนี 

สถาบัน zew 
 -28.0 84.4 

 EUR 16.00 ประมาณการ GDP ข้ันสุดท้าย  -0.6 % -0.7 % 

 USA 17.00 ดัชนีธุรกิจขนาดเล็ก NFIB 
 100.7   99.8 

 USA 19.30 ดุลการค้า 
 $-69.0 B $-74.4 B 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 8.045 M 8.123 M 

09 ม.ิย 64 EUR 13.00 ดุลการค้า เยอรมันนี 
 - E14.3 B 

10 ม.ิย 64 EUR 18.45  ประชุม ECB 
 - - 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.4% 0.8% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 

 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.4% 0.9% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  369 K 385 K 

11 ม.ิย 64 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 - 49.9 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


