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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 าน้ัน
อ่อนตัวลงมากนัก  เบ้ืองต้นมองว่าราคา
ทองค าจะเคล่ือนตัวในลักษณะ Sideway เพ่ือ
รอปัจจัยข่าวที่จะประกาศในคืนน้ี 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

                ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 มิ.ย.) ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตา
การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยโุรป (ECB) รวมทั้งการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐในวนัน้ี ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
ก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมกลางเดือนน้ี 
                มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค ายงัเคลื่อนไหวภายในกรอบ แมร้าคาจะอ่อนตวัลงเลก็นอ้ยแต่ยงัไม่หลุดแนวโนม้ขาข้ึน นกัลงทุนยงัคงจบัตาการ
ประชุมนโยบายการเงินของ ECB ในวนัน้ี รวมทั้งจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐในวนัน้ีดว้ย  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดชันี 
CPI ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค จะพุ่งข้ึน 4.7% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี หลงัจากดีดตวัข้ึน 4.2% ในเดือนเม.ย. ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2551   
                 นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่   , ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค
ขั้นตน้เดิอนมิ.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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สหรัฐฯ 

สหรัฐเตรียมบริจาควัคซีนโควิดของไฟเซอร์ 500 ล้านโดสให้ทั่วโลก 
       ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐวางแผนบริจาควคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษทัไฟเซอร์จ านวน 500 ลา้นโดสใหป้ระเทศ
ต่างๆ เกือบ 100 ประเทศในช่วงสองปีขา้งหนา้ 
      หนงัสือพิมพเ์ดอะวอชิงตนัโพสตร์ายงานว่า สหรัฐมีแนวโนม้จะส่งมอบวคัซีน 200 ลา้นโดสในปีน้ี และอีก 300 ลา้นโดสในช่วงคร่ึง
แรกของปีหนา้ใหก้บัประเทศที่มีรายไดน้อ้ยจ านวน 92 ประเทศและสหภาพแอฟริกา  วคัซีนดงักล่าวจะบริจาคผ่านทางโครงการ COVAX 
เพื่อส่งมอบใหก้บัประเทศที่มีรายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลาง โดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และองคก์รพนัธมิตรเพื่อวคัซีนหรือกาวี 
(GAVI) เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ COVAX ร่วมกนั   
       อยา่งไรกดี็ ท าเนียบขาวและไฟเซอร์ปฏิเสธที่จะใหค้วามเห็นในประเดน็ดงักล่าว  แหล่งข่าวรายหน่ึงระบุว่า ปธน.ไบเดนจะประกาศ
ขอ้ตกลงดงักล่าวในวนัน้ี (10 มิ.ย.) ในที่ประชุมกลุ่ม G7 ที่ประเทศองักฤษ  ทั้งน้ี นายเจฟฟ์ เซียนท ์ผูป้ระสานงานการรับมือสถานการณ์
โควิด-19 ของท าเนียบขาวและคณะท างานดา้นโควิด-19 เป็นผูด้  าเนินการเจรจาขอ้ตกลงดงักล่าวตลอดช่วง 4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา  ดา้นส านกั
ข่าวซีเอน็บีซีรายงานดว้ยวา่ สหรัฐยงัไดห้ารือกบับริษทัโมเดอร์นาเกี่ยวกบัการจดัซ้ือวคัซีนเพื่อบริจาคใหก้บัประเทศอื่นๆ ดว้ย  โฆษก
ของโมเดอร์นาระบุว่า บริษทัสนใจที่จะจดัหาวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ร่วมกบัรัฐบาลสหรัฐเพื่อแจกจ่ายใหก้บัประเทศรายไดน้อ้ยและ
รายไดป้านกลาง แต่ยงัไม่ขอใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัการหารือดงักล่าว 

 
 
 
 

จนี-สหรัฐฯ 
 

 จีน-สหรัฐหารือประเด็นเศรษฐกิจคร้ังที่ 3 ส่งสัญญาณข้อพิพาทเร่ิมคล่ีคลาย 
      จีนและสหรัฐไดห้ารือถึงประเดน็เศรษฐกิจในวนัน้ี และนบัเป็นการหารือทางโทรศพัทเ์ป็นคร้ังท่ี 3 ในรอบ 2 สัปดาห์ โดยจีนระบุวา่ 
รัฐมนตรีพาณิชยข์องทั้งสองฝ่ายเจรจาอยา่งตรงไปตรงมา 
       นายหวงั เหวินเทา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยข์องจีน และนางจีนา ไรมอนโด รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐยนืยนัว่า ทั้งสอง
ประเทศจะพยายามแกไ้ขขอ้พิพาทระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมกนัในดา้นการคา้
และการลงทุน กระทรวงพาณิชยจี์นระบุว่า นายหวงัและนางไรมอนโดมีความเห็นตรงกนัว่าจีนและสหรัฐจะยงัคงเจรจากนัต่อไป  
ทางดา้นนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนและหวัหนา้คณะเจรจาการคา้ของจีนกบัสหรัฐ ไดห้ารือทางโทรศพัทก์บันางแคเธอรีน ไท่ 
ผูแ้ทนการคา้ของสหรัฐเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 27 พ.ค.ท่ีผ่านมา นบัตั้งแต่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐเขา้รับต าแหน่ง 
ส านกังานผูแ้ทนการคา้สหรัฐ (USTR) ระบุในแถลงการณ์ว่า นางไท่ไดพู้ดถึงประเดน็ที่น่ากงัวลระหว่างการสนทนาทางโทรศพัท ์อยา่งไร
กดี็ แถลงการณ์ไม่ไดช้ี้แจงรายละเอียดในประเดน็ดงักล่าว   
        ส่วนเม่ือวนัท่ี 2 มิ.ย.ท่ีผ่านมา นายหลิว เหอและนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐไดจ้ดัประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยทั้ง
สองฝ่ายไดห้ารือกนัในประเดน็เศรษฐกิจและความร่วมมือ 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐคาดยอดค้าปลีกขยายตัวแข็งแกร่งถึง 13.5% ปีน้ี รับอานิสงส์เปิดเศรษฐกิจเร็วกว่าคาด 
       สหพนัธ์คา้ปลีกแห่งชาติของสหรัฐ (NRF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตวัของยอดคา้ปลีกปี 2564 ของสหรัฐข้ึนสู่ระดบั 10.5% - 
13.5% แตะ 4.44 - 4.56 ลา้นลา้นดอลลาร์ เน่ืองจากมีชาวอเมริกนัจ านวนมากข้ึนท่ีเขา้รับการฉีดวคัซีน และจากการท่ีสหรัฐกลบัมาเปิด
เศรษฐกิจไดร้วดเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไวก้่อนหนา้น้ี  ตวัเลขคาดการณ์ล่าสุดของ NRF สูงกว่าที่คาดการณ์ไวใ้นเดือนก.พ.ที่ระบุวา่ ยอดคา้
ปลีกปี 2564 ของสหรัฐจะขยายตวัราว 6.5% - 8.2% คิดเป็นมูลค่าราว 4.33 ลา้นลา้นดอลลาร์  "เรามองเห็นสัญญาณบ่งช้ีที่ชดัเจนว่า 
เศรษฐกิจมีความแขง็แกร่งและมีความยดืหยุน่" นายแจ็ค เคลนเฮนซ์ หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ของ NRF กล่าว   

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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   


