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Level 
แนวรับ  

(Support) 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,878 1,906 

L2 1,873 1,910 

L3 1,868 1,915 

Date 09 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,906 

Target 1,878 

Stoploss 1,918 

แนะแนวทางการลงทุน 

   ทองค าแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมปัีจจัย
กดดันระยะสั้นจากการที่สกลุเงินดอลลาร์
แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขานรับตัวเลขเศรษฐกจิ
ที่สดใส แต่กไ็ม่ได้ท าให้ราคาทองค าน ั้น
อ่อนตัวลงมากนกั  เบ้ืองต้นมองว่าราคา
ทองค าจะเคล่ือนตัวในลกัษณะ Sideway  เพ่ือ
รอปัจจัยข่าวใหม่ ๆ  เพ่ือมากระตุ้นตลาด 
ต่อไป  แนะเกง็ก าไรภายในกรอบที่ให้ไว้ 

 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

                ดอลลาร์สหรฐัแข็งคา่เมื่อเทยีบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคนืน้ี (8 มิ.ย.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกจิทีแ่ข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงตวัเลขขาดดุลการคา้ทีล่ดลงสู่ระดับต  า่กว่าการคาดการณ์ของนักวเิคราะห์ ขณะทีน่ักลงทนุจับตาการเปิดเผยดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัในสปัดาห์น้ี เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรฐั   
                มุมมองทองค  าภาคเชา้  ทองค  าตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคนืน้ี ( 8 มิ.ย.) เน่ืองจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ไดส้รา้งแรงกดดนัตอ่ราคาทองค  า 
นอกจากน้ี นักลงทนุยงัเทขายทองค  าในฐานสินทรพัย์ทีป่ลอดภยัหลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกจิทีแ่ข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงตวัเลขขาดดุลการคา้ของ
สหรฐัทีล่ดลงสู่ระดบัต  า่กวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนักวเิคราะห์  

  นอกจากน้ี นักลงทนุยงัรอดูขอ้มูลเศรษฐกจิดา้นอ่ืนๆของสหรฐัในสปัดาห์น้ี ซึ่งไดแ้ก ่ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนเม.ย., จ านวนผูข้อรบั
สวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์, ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดชันีความเชือ่ม ัน่ผูบ้ริโภคข ั้นตน้เดิอนมิ.ย.จากมหาวทิยาลยัมิชแิกน  
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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 

วันที ่
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 00.0 00.0 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 

สรุปภาวะแลกเปล่ียนเงินตรา 

       ดอลลาร์สหรฐัแข็งคา่เมื่อเทยีบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคนืน้ี (8 มิ.ย.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกจิที่
แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงตวัเลขขาดดุลการคา้ทีล่ดลงสู่ระดบัต  ่ากวา่การคาดการณ์ของ
นักวเิคราะห์ ขณะทีน่ักลงทนุจับตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของ
สหรฐัในสปัดาห์น้ี เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรฐั   
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สหรัฐฯ 
 

 ไบเดนเลิกคุยวุฒิสมาชิกรีพบัลิกนั หลังเจรจางบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ลงตัว  
     นางคาพิโตระบใุนแถลงการณ์วา่ "แมจ้ะมีความคบืหน้าในการเจรจาของเรา แตป่ธน.ไบเดนยงัคงตอบรบัดว้ยขอ้เสนอทีร่วมถึงการเพิ่ม
ภาษีแทนทีจ่ะเป็นตวัเลือกในทางปฏบิตัอ่ืินๆ ทีอ่าจจะไม่ส่งผลกระทบตอ่บคุคล ครอบครวั และธุรกจิขนาดเล็ก ขณะทีดิ่ฉนัยินดีกบัความ
ต ัง้ใจของปธน.ไบเดนทีเ่สียสละเวลาและความพยายามอย่างมากในการเจรจาเหล่าน้ี แตสุ่ดทา้ยเขากไ็ดเ้ลือกทีจ่ะไม่ยอมรบัขอ้เสนอดา้น
โครงสรา้งพื้นทีแ่ข็งแกร่งและตรงเป้าหมายของเรา และไดยุ้ตกิารเจรจา"  นางคาพิโตกล่าวเสริมดว้ยวา่ "หลงัการเจรจาทีเ่ป็นไปดว้ยความ
จริงใจ และมีความคบืหน้าในการเขา้ใกลส่ิ้งทีป่ธน.ตอ้งการอย่างมากนั้น ดิฉนัรูสึ้กผดิหวงักบัการตดัสินใจน้ี"   
     ส านักข่าวซนิหัวรายงานวา่ กอ่นหน้าน้ีท  าเนียบขาวไดป้รบัลดวงเงินงบประมาณแผนโครงสรา้งพื้นฐานของปธน.ไบเดนโดยรวมจาก 
2.3 ลา้นลา้นดอลลาร์ ลงเหลือ 1.7 ลา้นลา้นดอลลาร์ ในขณะทีฝ่ั่งพรรครีพบัลิกนัเสนอแผนโครงสรา้งพื้นฐานวงเงิน 9.28 แสนลา้น
ดอลลาร์  ในระหวา่งการพูดคยุทางโทรศพัทก์บัปธน.ไบเดนเมื่อวนัศุกร์ทีผ่า่นมา นางคาพิโตไดย้ื่นขอ้เสนอใหม่ทีจ่ะเพิ่มงบใชจ่้ายอีก 5 
หมื่นลา้นดอลลาร์ในโครงการโครงสรา้งพื้นฐานตา่งๆ ซึ่งกไ็ดถู้กปธน.ไบเดนปฏเิสธ 

 
 

เอลซัลวาดอ 

 
 
 

ปธน.เอลซัลวาดอร์ย่ืนร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ดันบติคอยนถ์ูกกฎหมาย 
        ประธานาธิบดีนายิบ บเูคเล ของเอลซลัวาดอร์ไดเ้สนอร่างกฎหมายตอ่รฐัสภา เพื่อเสนอให้บติคอยน์เป็นสกลุเงินทีส่ามารถช  าระหน้ี
ไดต้ามกฎหมาย   รายงานระบวุา่ หากไดร้บัการอนุมตัจิากรฐัสภา เอลซลัวาดอร์จะกลายเป็นประเทศแรกของโลกทีย่อมรบัสกุลเงินบติ
คอยน์   
      ท ัง้น้ี ปธน.บเูคเล ไดล้งรูปภาพสกรีนชอ็ตของ "กฎหมายบติคอยน์" ผา่นทางทวติเตอร์ในวนัน้ี โดยร่างกฎหมายระบวุา่ "จุดประสงค์
ของกฎหมายฉบบัน้ีคอืการก  าหนดให้บติคอยน์เป็นสกลุเงินทีส่ามารถช  าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย ไม่จ ากดัในการท  าธุรกรรมใด ๆ"    
      นอกจากน้ี หากกฎหมายดงักล่าวผา่นการอนุมตั ิ ผูค้า้สามารถต ัง้ราคาสินคา้เป็นบติคอยน์ได ้ นอกจากน้ียงัสามารถน ามาช  าระภาษีได ้
รวมถึงการแลกเปล่ียนบติคอยน์จะไม่ถูกเกบ็ภาษีก  าไรทีไ่ดจ้ากการลงทนุ    

 
 

สหรัฐฯ 

"ฟอซี" เตือนโควิดสายพันธ์ุเดลต้าอาจกลายเป็นสายพนัธ์ุหลักทีแ่พร่ระบาดในสหรัฐ 
      นายแพทย์แอนโทนี ฟอซ ีแพทย์ใหญป่ระจ าคณะท  างานเฉพาะกจิดา้นการควบคมุโรคโควดิ-19 ของท  าเนียบขาวกล่าวเตอืนในการ
แถลงข่าวทีท่  าเนียบขาวเมื่อวนัองัคาร (8 มิ.ย.) วา่ ไวรสัโควดิ-19 ทีพ่บครั้งแรกในอินเดีย อาจจะกลายเป็นไวรสัสายพนัธ์ุหลกัทีแ่พร่
ระบาดในสหรฐั   
      นายแพทย์ฟอซรีะบวุา่ ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธ์ุ B.1.617.2 หรือเรียกวา่สายพนัธ์ุเดลตา้ (Delta) นั้น อาจกลายเป็นไวรสัโควดิ-19 สาย
พนัธ์ุหลกัทีแ่พร่ระบาดในสหรฐั โดยกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียระบวุา่ ไวรสัดงักล่าวเป็นไวรสัทีม่ีการกลายพนัธ์ุถึงสองครั้ง  
นายแพทย์ฟอซเีปิดเผยดว้ยวา่ ไวรสัสายพนัธ์ุเดลตา้ส่งผลให้มีผูต้ดิเชือ้ในสหรฐัราว 6% จากท ัง้หมด โดยเขาแสดงความวติกวา่ สดัส่วน
ดงักล่าวอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก และไดเ้รียกรอ้งให้ชาวสหรฐัรีบเขา้รบัการฉดีวคัซนีป้องกนัไวรัสโควิด-19 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วันที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขครั้งก่อน 

07 มิ.ย 64 EUR 13.00 ค าสั่งซ้ือโรงงาน 
 1.0 % 3.0 % 

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

 EUR 16.00 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิ เยอรมนัน ี

สถาบนั zew 
 -28.0 84.4 

 EUR 16.00 ประมาณการ GDP ขั้นสุดท้าย 
 -0.6 % -0.7 % 

 USA 17.00 ดัชนธุีรกจิขนาดเล็ก 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 มิ.ย 64 EUR 13.00 ดุลการค้า เยอรมนัน  ี
 - E14.3 B 

10 มิ.ย 64 EUR 18.45  ประชุม ECB 
 - - 

 USA 19.30 ดัชนรีาคาผู้บริโภค 
 0.4% 0.8% 

 USA 19.30 ดัชนรีาคาผู้บริโภค 

 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.4% 0.9% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 369 K 385 K 

11 มิ.ย 64 USA 21.00 ดัชนคีวามเช่ือมัน่ผู้บริโภค ม.มชิิแกน 
 - 49.9 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายที่ปรากฏแสดงถึงปัจจัยข่าวที่มีผลต่อราคาทองค  าดังนี้  ปัจจัยข่าวที่เป็นบวก            ปัจจัยข่าวที่เป็นลบ          ปัจจัยที่ไม่แน่นอน   


