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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 า ยงัทรงตัวระดับสูง หลังรับ
ปัจจัยข่าวเงินเฟ้อเม่ือคืนวานน้ี ซ่ึง
นักวิเคราะห์มองว่า เฟด จะยงัไม่ปรับ  

เปลี่ยนมุมมองในเร่ืองดอกเบ้ีย หลังจากที่
มองว่าการที่เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นน้ันเป็น
เพียงช่ัวคราว ส่งผลดอลลาร์อ่อนค่าลง
หนุนทองค าดีดตัวข้ึน  แนะเก็งก าไรขาขึ้น 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

0%

20%

40%

60%

 Long Short

60%

40%

Intraday Signal

Signal Chart

ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

                             ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (10 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) มีมติคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายและวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรในการประชุมนโยบายการเงินเม่ือวานน้ี ขณะท่ีดอลลาร์อ่อนค่าเลก็นอ้ยหลงัจากสหรัฐ
เปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อ    
                มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเลก็นอ้ยเม่ือคืนน้ี (10 มิ.ย.) โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

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

            อยา่งไรกดี็ นกัวิเคราะห์ระบุวา่ ตวัเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ถูกบิดเบือนจากการเปรียบเทียบกบัตวัเลขฐานท่ีต ่าผิดปกติในปีท่ีแลว้ ซ่ึงขณะนั้นราคา
สินคา้ไดท้รุดตวัลงโดยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจากการประกาศมาตรการลอ็กดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 

               นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคขั้นตน้เดิอนมิ.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน  เป็นตน้                            
 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon Report    11 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเลก็นอ้ยหลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงิน
เฟ้อ    
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ญี่ปุ่น 
 

นายกฯญ่ีปุ่ นเดินทางถึงอังกฤษแล้ว เตรียมเข้าร่วมประชุม G7 ถกหลายประเด็น 
      นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นเดินทางถึงองักฤษแลว้เม่ือวานน้ี (10 มิ.ย.) เพื่อเขา้ร่วมการประชุมผูน้  าจากกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรม 7 ชาติ (G7) โดยการหารือจะมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาความทา้ทายระดบัโลก เช่น การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารท่ีเพิ่มข้ึนของจีน  นายซูงะแถลงต่อ
ส่ือมวลชนก่อนเดินทางไปยงัสนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวว่า "ผมตั้งตารอท่ีจะจดัการเจรจาอยา่งตรงไปตรงมากบัผูน้  ากลุ่ม G7 ซ่ึงมี
ค่านิยมสากลร่วมกนั" พร้อมเสริมว่า เขาจะขอการสนบัสนุนส าหรับการจดัแข่งขนักีฬาโตเกียวโอลิมปิกซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนหนา้   
      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า การประชุม G7 แบบตวัต่อตวัเป็นคร้ังแรกในรอบเกือบ 2 ปีนั้น มีก  าหนดจดัข้ึนท่ีรีสอร์ทริมทะเลคาร์บิส 
เบย ์เมืองคอร์นวอลลข์ององักฤษระหว่างวนัที่ 11-13 มิ.ย.น้ี นอกจากน้ี คาดว่านายซูงะจะจดัการประชุมระดบัทวิภาคีข้ึนนอกรอบการ
ประชุม G7 กบัผูน้  าคนอื่นๆ รวมถึงกบัประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐ   นายซูงะซ่ึงเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนก.ย. 
รวมถึงนายไบเดน และนายมาริโอ ดราก ีนายกรัฐมนตรีอิตาลีจะเขา้ร่วมการประชุม G7 เป็นคร้ังแรก   ประเดน็ที่เกี่ยวกบัจีนจะเป็นหวัขอ้
ส าคญัของการประชุมในคร้ังน้ี ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัการรุกล ้าของจีนเหนือทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต ้ซ่ึงจีนไดอ้า้งสิทธ์ิ
ในอาณาเขตนั้น รวมถึงการปฏิบติัต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียง   
     ทั้งน้ี ผูน้  ากลุ่ม G7 วางแผนท่ีจะเปิดตวัโครงการริเร่ิมใหม่เพื่อจดัหาเงินทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่ประเทศก าลงัพฒันา และเพื่อ
เป็นทางเลือกส าหรับโครงการ Belt and Road initiative (BRI) ของจีน ขณะที่แถลงการณ์ร่วมของ G7 หลงัการประชุมนั้น จะไดรั้บการจบั
ตาอยา่งใกลชิ้ดส าหรับการพูดถึงไตห้วนัท่ีก  าลงัเผชิญกบัแรงกดดนัทางทหารท่ีเพิ่มข้ึนจากจีน 

 
 
 
 

สิงคโปร์ 
 

 สิงคโปร์-ออสเตรเลียชะลอเร่ิมโครงการ Travel Bubble เหตุฉีดวัคซีนล่าช้า 
       โครงการ Travel Bubble ระหวา่งออสเตรเลียและสิงคโปร์อาจตอ้งใชเ้วลานานหลายเดือนกว่าจะเร่ิมด าเนินการได ้อนัเน่ืองมาจาก
ความล่าชา้ในการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ใหก้บัประชาชนของออสเตรเลีย 
     นายสกอ็ตต ์มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวในการแถลงข่าวร่วม หลงัจากหารือทางออนไลน์กบันายลี เซียนลุง 
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เม่ือวนัพฤหสับดี (10 มิ.ย.) ว่า ทั้งสองประเทศก าลงัเตรียมระบบท่ีจะช่วยให้มีการเดินทางระหว่างสิงคโปร์และ
ออสเตรเลีย เช่นเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์แต่เตือนว่าโครงการเดินทางระหว่างประเทศยงัคงตอ้งรอเวลา 
นายลีระบุว่า โครงการ Travel Bubble ข้ึนอยูก่บัอตัราการฉีดวคัซีน เม่ือประชากรส่วนใหญ่ไดรั้บการฉีดวคัซีน เราจะพจิารณาเปิดการ
เดินทางไดง่้ายข้ึน 
      รายงานระบุวา่ การเดินทางระหวา่งประเทศอาจตอ้งเลื่อนออกไปอีกหลายเดือน ตอนน้ีมีชาวออสเตรเลียเพียง 5.5 ลา้นคนจาก 26 ลา้น
คนท่ีไดรั้บวคัซีนแลว้อยา่งนอ้ย 1 เขม็ ดงันั้น ขอ้จ ากดัดา้นชายแดนยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะบงัคบัใชไ้ปจนถึงปีหนา้ อีกทั้ง รัฐบาล
ออสเตรเลียไดล้ม้เลิกเป้าหมายในการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ใหแ้ก่ประชาชนทุกคนภายในส้ินเดือนต.ค.น้ี 
ทั้งน้ี สิงคโปร์และออสเตรเลียเป็นหน่ึงในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ
ยงัไม่ไดผ้่อนคลายขอ้จ ากดับริเวณชายแดน โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดส้ั่งปิดพรมแดน และไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้ไม่ใช่พลเมืองและไม่ใช่ผูอ้ยู่
อาศยัเขา้ประเทศตั้งแต่ปีท่ีแลว้ ขณะท่ีสิงคโปร์ไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางระยะสั้นเขา้ประเทศ ยกเวน้ผูท่ี้อยูใ่นบางโครงการ อาทิ เลนสีเขยีว
เพื่อนกัเดินทางเชิงธุรกิจ 

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 
 84.0 82.9 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


