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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 10 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,878 

  Target 1,906 

Stoploss 1,865 

แนะแนวทางการลงทุน    

    ทองค าแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีปัจจัย
กดดันระยะส้ันจากการที่สกุลเงินดอลลาร์
แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขานรับตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่สดใส แต่ก็ไม่ได้ท าให้ราคาทองค าน้ันอ่อน
ตัวลงมากนัก  เบ้ืองต้นมองว่าราคาทองค า
จะเคล่ือนตัวในลักษณะ Sideway รอตัวเลข 
ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นมาตรวัด
เงินเฟ้อ  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

             ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 มิ.ย.) ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตา
การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยโุรป (ECB) รวมทั้งการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐในวนัน้ี ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
ก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมกลางเดือนน้ี 
             มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเลก็นอ้ยเม่ือคืนน้ี (9 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ
10 ปีร่วงลงต ่ากว่าระดบั 1.50% เม่ือคืนน้ี และต ่ากว่าระดบัค่าเฉลี่ย 100 วนัเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่เดือนต.ค.2563 ซ่ึงการร่วงลงของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐจะช่วยลดตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองค า เน่ืองจากทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย  
            นอกจากน้ีนกัลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของ ECB ในวนัน้ี รวมทั้งจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐใน
วนัน้ีดว้ย  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดชันี CPI ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค จะพุ่งข้ึน 4.7% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี หลงัจากดีด
ตวัข้ึน 4.2% ในเดือนเม.ย. ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2551 

                นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่   , ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคขั้นตน้
เดิอนมิ.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน  เป็นตน้                            
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,895.50 +1.1 

Silver 28.002 +0.271 
Crude Oil 69.96 -0.09 

Dow Jones 34,447.14 -152.68 

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 1,037.33 1,043.16 +5.83 
10/06/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 มิ.ย.) ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางยโุรป (ECB) รวมทั้งการเปิดเผยดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐในวนัน้ี ซ่ึงอาจส่งผลต่อการก าหนดนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมกลางเดือนน้ี 
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แอฟริกา 
 
 

เตือนไวรัสโควิดสายพันธ์ุเดลตาลามเร็วทั่วโลก วัคซีนอาจเอาไม่อยู่ 
      นายแพทยจ์อห์น เอน็เคนกาซอง ผูอ้  านวยการศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของแอฟริกา เปิดเผยว่า เขามีความกงัวลเป็นอยา่งมากต่อ
การแพร่ระบาดไปทัว่โลกของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตา ซ่ึงมีการพบคร้ังแรกในอินเดีย  
ผลการศึกษาพบวา่ แมว้่าวคัซีนในปัจจุบนัจะสามารถป้องกนัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตา แต่กมี็ประสิทธิภาพต ่าเม่ือเทียบกบัการ
ป้องกนัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุดั้งเดิม  "ความรวดเร็วในการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธ์ุน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึงมาก" นายแพทยเ์อน็เคนกา
ซองกล่าว โดยไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตาสามารถแพร่ระบาดไดเ้ร็วกว่าถึง 40-50% เม่ือเทียบกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุอลัฟา ซ่ึงมี
การพบคร้ังแรกในองักฤษ   
      ขณะน้ีไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตามีการแพร่ระบาดไปในดินแดนต่างๆทัว่โลกมากกว่า 62 ประเทศ  ทางดา้นนายแพทยแ์อนโทนี 
ฟอซี ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาดา้นการแพทยข์องท าเนียบขาว กล่าวว่า สหรัฐจ าเป็นตอ้งมีการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชนมากข้ึน ก่อนท่ีไวรัสโค
วิด-19 สายพนัธ์ุเดลตาจะกลายเป็นไวรัสสายพนัธ์ุหลกัในประเทศ แทนที่ไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุอลัฟาในขณะน้ี 

 
สหรัฐฯ 

 
 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนเม.ย. 
       กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเพิ่มข้ึน 0.8% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มข้ึน 1.2% 
ในเดือนมี.ค.   เม่ือเทียบรายปี สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งพุ่งข้ึน 5.2% ในเดือนเม.ย.  ส่วนยอดขายในภาคคา้ส่งเพิ่มข้ึน 0.8% ในเดือน
เม.ย. หลงัจากพุ่งข้ึน 4.3% ในเดือนมี.ค.   
        นอกจากน้ี เจา้ของธุรกิจจะใชเ้วลา 1.22 เดือนในการขายสินคา้จนหมดสตอ็ก ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมี.ค. 

 
 

สหรัฐฯ 
 

 สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว แม้ดอกเบ้ียปรับตัวลง 
       สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการจ านองลดลงในสัปดาห์ท่ีแลว้ โดย
ไดรั้บผลกระทบจากราคาบา้นท่ีพุ่งข้ึน และสตอ็กบา้นท่ีตึงตวั แมว้่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้  านองปรับตวัลง   
        ทั้งน้ี จ  านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการจ านองลดลง 3.1% ในสัปดาห์ท่ีแลว้  จ  านวนผูท้ี่ยืน่ขอสินเช่ือเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 5% ใน
สัปดาห์ท่ีแลว้ และลดลง 27% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้  ส่วนจ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัทรงตวัในสัปดาห์ท่ี
แลว้ และลดลง 24% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้   อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงท่ีระยะเวลา 30 ปี ส าหรับ
วงเงินกูไ้ม่เกิน 510,400 ดอลลาร์ ปรับตวัลงสู่ระดบั 3.15% จากระดบั 3.17% ในสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี 

 
 

แคนาดา 

แบงก์ชาติแคนาดาคงดอกเบ้ียวนัน้ี ยนัเดินหน้าท า QE 
      ธนาคารกลางแคนาดาประกาศคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีระดบั 0.25% ในวนัน้ี ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ ตามการ
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์  นอกจากน้ี ธนาคารกลางระบุว่าจะยงัคงซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 3 
พนัลา้นดอลลาร์แคนาดาต่อสัปดาห์เพื่อใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   
       ธนาคารกลางยงัส่งสัญญาณตรึงอตัราดอกเบ้ียนโยบายจนถึงคร่ึงปีหลงัของปี 2565 และระบุว่า เศรษฐกิจแคนาดาจะดีดตวัข้ึนอยา่ง
แขง็แกร่ง โดยไดปั้จจยัหนุนจากการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้ง 

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   


