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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,885 1,909 

L2 1,878 1,914 

L3 1,873 1,921 

Date 11 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,885 

  Target 1,909 

Stoploss 1,870 

แนะแนวทางการลงทุน    

    ราคาทองค าปิดบวก  ตลาดได้แรงหนุน
จากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะยงัไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย แม้
สหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งข้ึนก็ตาม   นัก
ลงทุนเข้าถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  ทองค า
ยงัสามารถทรงตัวในแนวโน้มขาขึ้นได้อย่าง
ม่ันคง  นักลงทุนยงัสามารถเก็งก าไรใน
ทิศทางขาขึ้นได้ต่อไป  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

             ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (10 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางยโุรป (ECB) มี
มติคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายและวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรในการประชุมนโยบายการเงินเม่ือวานน้ี ขณะท่ีดอลลาร์อ่อนค่าเลก็นอ้ยหลงัจากสหรัฐเปิดเผย
ตวัเลขเงินเฟ้อ   
             มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเลก็นอ้ยเม่ือคืนน้ี (10 มิ.ย.) โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ดีดตวัข้ึน 0.6% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สูงกว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.5% และเม่ือ
เทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งข้ึน 5.0% ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.2551 และสูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 4.7%  ตลาดไดแ้รงหนุนจากการ
คาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยงัไม่เร่งปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย แมส้หรัฐเผยตวัเลขเงินเฟ้อพุ่งข้ึนกต็าม   

            อยา่งไรกดี็ นกัวิเคราะห์ระบุวา่ ตวัเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ถูกบิดเบือนจากการเปรียบเทียบกบัตวัเลขฐานที่ต  ่าผิดปกติในปีที่แลว้ ซ่ึงขณะนั้นราคา
สินคา้ไดท้รุดตวัลงโดยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจากการประกาศมาตรการลอ็กดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 

               นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคขั้นตน้เดิอนมิ.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน  เป็นตน้                            
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,896.40 +0.90 

Silver 28.002 +0.271 
Crude Oil 70.29 +0.33 

Dow Jones 34,466.24 +19.10 

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 1,043.16 1,044.61 +1.45 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (10 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติคง
อตัราดอกเบ้ียนโยบายและวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรในการประชุมนโยบาย
การเงินเม่ือวานน้ี ขณะท่ีดอลลาร์อ่อนค่าเลก็นอ้ยหลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงิน
เฟ้อ   
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สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยเงินเฟ้อพุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค. 
      กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ในวนัน้ี โดยระบุว่า ดชันี 
CPI ดีดตวัข้ึน 0.6% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.5% หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.8% ในเดือนเม.ย.   
เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งข้ึน 5.0% ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.2551 และสูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 4.7% 
หลงัจากเพิ่มข้ึน 4.2% ในเดือนเม.ย.     
     นอกจากน้ี หากไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พื้นฐานพุ่งข้ึน 0.7% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สูงกว่าท่ี
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.5% หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.9% ในเดือนเม.ย.  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พื้นฐานพุ่งข้ึน 3.8% ในเดือนพ.ค. ซ่ึง
เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 29 ปี สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 3.5% หลงัจากเพิ่มข้ึน 3.0% ในเดือนเม.ย. 

 
 

ECB 

*ECB มีมติคงดอกเบ้ีย,วงเงินซ้ือพันธบัตรในการประชุมวันน้ี 
      ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายและวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรในการประชุมนโยบายการเงินในวนัน้ี ตามท่ี
ตลาดการเงินคาดการณ์ไว ้
      ทั้งน้ี ท่ีประชุม ECB มีมติคงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย หรืออตัราดอกเบ้ียรีไฟแนนซ์ท่ีระดบั 0% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ 
และคงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยฝ์ากไวก้บั ECB ที่ระดบั -0.50% ขณะท่ีคงอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ระดบั 0.25% 
      นอกจากน้ี ECB มีมติคงวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที่ระดบั 1.85 
ลา้นลา้นยโูร ซ่ึง ECB จะซ้ือพนัธบตัรตามโครงการดงักล่าวจนถึงเดือนมี.ค.2565 โดยจะซ้ือพนัธบตัรในวงเงินเดือนละ 2 หม่ืนลา้นยโูร 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานลดลงติดต่อกัน 6 สัปดาห์ 
       กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลงสู่ระดบั 376,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัต ่า
ที่สุดในรอบเกือบ 15 เดือน หรือนบัตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเม่ือเดือนมี.ค.2563   ขณะน้ีตวัเลขผูย้ืน่ขอ
สวสัดิการวา่งงานไดป้รับตวัลงติดต่อกนั 6 สัปดาห์ โดยต ่ากว่าสัปดาห์ก่อนหนา้น้ีท่ีระดบั 385,000 ราย แต่สูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์
ที่ระดบั 370,000 ราย   
      อยา่งไรกดี็ ถึงแมต้วัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลงในสัปดาห์ท่ีแลว้ แต่กย็งัคงสูงกว่าระดบั 230,000 ราย ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ย
ต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ  ขณะเดียวกนั กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า จ านวนชาว
อเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองลดลง 258,000 ราย ซ่ึงเป็นการลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่กลางเดือนมี.ค. สู่ระดบั 3.5 ลา้น
ราย 

 
 

โอเปก 
 

โอเปกออกรายงานคาดการณ์อุปสงค์น ้ามันโลกเพิ่มขึ้น 6.6% ปีน้ี 
       กลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) ออกรายงานคาดการณ์วา่อุปสงคน์ ้ามนัโลกจะเพิ่มข้ึน 6.6% หรือ 5.95 ลา้นบาร์เรล/วนัในปีน้ี 
โดยตวัเลขคาดการณ์ดงักล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานในเดือนพ.ค.  โอเปกระบุว่า การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกจะช่วยหนุนอุปสงค์
น ้ามนัในช่วงคร่ึงปีหลงั หลงัจากท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศในช่วงคร่ึงปีแรก   
      นอกจากน้ี โอเปกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตวั 5.5% ในปีน้ี ซ่ึงไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานก่อนหนา้น้ี ขณะท่ีคาดว่า
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเบาบางลงในช่วงคร่ึงปีหลงั 

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   


