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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,864 1,883 

L2 1,860 1,888 

L3 1,855 1,892 

Date 14 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,883 

  Target 1,864 

Stoploss 1,895 

แนะแนวทางการลงทุน    

    ราคาทองค าปรับตัวลง เน่ืองจากการแข็ง
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์และนักลงทุนยงัเท
ขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง  หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีความ
เช่ือม่ันผู้บริโภคที่สูงกว่าคาดการณ์ 
นอกจากน้ีราคาทองค าระยะส้ันหลุดกรอบ
ขาขึ้นลงมาแล้ว  แนะเก็งก าไรทิศทางขาลง 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

             ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (11 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการท่ี
สหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งเพิ่มข้ึนในวนัศุกร์ หลงัจากท่ีเปิดเผยขอ้มูลเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผ่านมา 
             มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี ( 11 มิ.ย.) ท่ีระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ เน่ืองจากการแขง็ค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์และนกัลงทุนยงัเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่ง โดยมหาวิทยาลยัมิชิแกนเปิดเผยผล
ส ารวจในวนัศุกร์ระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐ ดีดตวัข้ึนสู่ระดบั 86.4 ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 84.0 จากระดบั 
82.9 ในเดือนพ.ค.  ดชันีความเช่ือมัน่ปรับตวัข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจากการท่ีผูบ้ริโภคคลายความกงัวลเกี่ยวกบัเงินเฟ้อในสหรัฐ และมีความเช่ือมัน่มาก
ข้ึนกบัแนวโนม้เศรษฐกิจและการจา้งงาน   
            นอกจากน้ี แรงขายท าก  าไรถ่วงราคาทองค าลงดว้ย หลงัจากท่ีราคาปรับตวัข้ึนติดต่อกนัหลายวนัจากการคาดการณ์เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลเงินเฟ้อ
ท่ีเพิ่มข้ึนของสหรัฐ   
               นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่  ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตสาขา นิวยอร์ก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั  จ  านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยูอ่าศยั  จ  านวนผูข้อรับ
สวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิต เฟด สาขาฟิลาเดเฟีย  ดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้                            
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,879.60 -16.8 

Silver 28.146 +0.115 
Crude Oil 70.91 +0.62 

Dow Jones 34,479.60 +13.36 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
11/06/64 1,044.61 1,044.61 0.00 
14/06/64 00.0 00.0 0.00 

15/06/64 00.0 00.0 0.00 

16/06/64 00.0 00.0 0.00 
17/06/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (11 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการที่สหรัฐ
เปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งเพิ่มข้ึนในวนัศุกร์ หลงัจากที่เปิดเผยขอ้มูลเงิน
เฟ้อเพิ่มข้ึนเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผ่านมา 
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อิสราเอล 

สภาอิสราเอลไฟเขียวรัฐบาลชุดใหม่ ต้ัง "นัฟทาลี เบนเนตต์" น่ังเก้าอ้ีนายกฯแทนเนทันยาฮู 
      รัฐสภาอิสราเอลมีมติอนุมติัการจดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยแต่งตั้งใหน้ายนฟัทาลี เบนเนตต ์หวัหนา้พรรคยามินา ซ่ึงเป็นพรรคชาตินิยม
ฝ่ายขวา ใหด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนายเบนจามิน เนทนัยาฮูซ่ึงครองเกา้อี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลมานานถึง 12 ปี  
รัฐสภาอิสราเอลมีมติดว้ยคะแนน 60 ต่อ 59 เสียง เห็นชอบใหจ้ดัตั้งรัฐบาลแห่งชาติซ่ึงประกอบไปดว้ยพรรคร่วมรัฐบาลจ านวน 8 พรรค 
หลงัจากอิสราเอลประสบความลม้เหลวในการจดัตั้งรัฐบาล แมมี้การเลือกตั้ง 4 คร้ังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   
     ทั้งน้ี นายเบนเนตตไ์ดเ้ขา้พิธีสาบานตนรับต าแหน่งในช่วงค ่าวานน้ีตามเวลาทอ้งถิ่น โดยตามขอ้ตกลงการแบ่งอ  านาจร่วมกบัพรรคร่วม
รัฐบาลนั้น นายเบนเนตตจ์ะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจนถึงเดือนก.ย. 2566 ก่อนจะมอบอ านาจต่อใหน้ายยาอีร์ ลาพิด ผูน้  า
พรรคอิช อาติด ซ่ึงเป็นพรรคสายกลาง ใหด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก 2 ปี   พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 8 พรรคน้ี รวมถึงพรรคราอมั 
ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองอาหรับภายใตก้ารน าของนายมานซูร์ อบับาส และถือเป็นคร้ังแรกท่ีพรรคร่วมรัฐบาลของอิสราเอลมีพรรคการเมือง
อาหรับเขา้ร่วมดว้ย 
     รายงานระบุว่า ชาวอิสราเอลหลายพนัคนไดอ้อกมารวมตวักนัที่จตุรัสราบินในกรุงเทลอาวีฟเม่ือคืนน้ี เพื่อเฉลิมฉลองการส้ินสุดอ านาจ
ของนายเนทนัยาฮู 

 
 

BTC 

บิตคอยน์พุ่งเหนือ $39,000 หลัง "อีลอน มัสก์" ส่งสัญญาณรับบิตคอยน์ซ้ือรถเทสลาหากใช้พลังงานสะอาด  
      ราคาบิตคอยน์ดีดตวัข้ึนเหนือระดบั 39,000 ดอลลาร์ในช่วงเชา้น้ี หลงัจากนายอีลอน มสัก ์ซีอีโอบริษทัเทสลาไดท้วีตขอ้ความล่าสุดว่า 
บริษทัเทสลาจะกลบัมารับบิตคอยน์ในการซ้ือรถยนตเ์ทสลาอีกคร้ัง หากบรรดาเหมืองขดุบิตคอยน์สามารถยนืยนัไดว้่าพวกเขาใชพ้ลงังาน
สะอาดประมาณ 50% ในการขดุเหรียญบิตคอยน์  ณ เวลา 07.31 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์พุ่งข้ึน 10.02% แตะที่ 39,109.47 ดอลลาร์  
บิตตคอยน์เคยทะยานเหนือระดบั 64,400 ดอลลาร์ ท  าสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในกลางเดือนเม.ย. แต่หลงัจากนั้นเพียง 1 เดือน ราคา
บิตคอยน์ทรุดตวัลงกว่า 50% โดยไหลลงแตะระดบั 30,261 ดอลลาร์เม่ือวนัที่ 19 พ.ค. ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการเขา้ควบคุมตลาดค
ริปโตของทางการจีนและสหรัฐ รวมทั้งการท่ีนายอีลอน มสัก ์ประกาศงดรับบิทคอยน์ในการซ้ือรถยนตเ์ทสลา โดยอา้งความกงัวล
เกี่ยวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการขดุบิตคอยน์ตอ้งใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลจ านวนมาก 

 
 

World 
Bank 

 

แบงก์ชาติทั่วโลกเตรียมข้ึนดอกเบ้ีย หลังจับสัญญาณเฟดคุมเข้มนโยบายการเงิน 
     ธนาคารกลางหลายแห่งทัว่โลกไดเ้ร่ิมเตรียมปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกลบัมาใชน้โยบายการเงิน
แบบปกติในที่สุด หลงัจากที่ไดใ้ชม้าตรการผ่อนคลายทางการเงินแบบพิเศษ โดยไดอ้ดัฉีดเมด็เงินจ านวนมากเขา้สู่ตลาดเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจสหรัฐใหฟ้ื้นตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีท่ีแลว้ 
     ทั้งน้ี ธนาคารกลางแคนาดานบัเป็นธนาคารกลางแห่งแรกในกลุ่มประเทศ G7 ที่ไดป้ระกาศถอนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ และส่ง
สัญญาณในเดือนเม.ย.ว่าธนาคารจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในปี 2565 ส่วนธนาคารกลางนอร์เวยไ์ดป้ระกาศแผนการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
ในไตรมาส 3 หรือ 4 ของปีน้ี  ทางดา้นธนาคารกลางนิวซีแลนดแ์ละเกาหลีใตไ้ดส่้งสัญญาณคุมเขม้ทางการเงินเช่นกนั ท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัข้ึน  แมแ้ต่ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น ซ่ึงไดใ้ชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษมานานหลายทศวรรษ กไ็ดเ้ปิดช่อง
ส าหรับการเร่ิมถอนตวัจากการใชน้โยบายดงักล่าว        

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

14 ม.ิย 64 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยโูรโซน  0.4 % 0.1 % 

15 ม.ิย 64 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี 
 0.5 % 0.5 % 

 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.6 % 0.6 % 

 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  

(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.5 % 0.7 % 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก  -0.4 % 0.0 % 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตสาขา นิวยอร์ก  22.0 24.3 

 USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 0.6 % 0.7 % 

 USA 20.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
 75.1 % 74.9% 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  -0.1 % 0.3 % 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
 83 83 

16 ม.ิย 64 USA 19.30 จ านวนที่อยู่อาศัยเร่ิมสร้าง 
 1.630 M 1.569 M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  1.750 M 1.760 M 

17 ม.ิย 64 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค ยโูรโซน 
 0.3 % 0.6 % 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 364 K 376 K 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิต เฟด สาขาฟิลาเดเฟีย  30.8 31.5 

 USA 21.00 ดัชนีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจ  1.2 % 1.6 % 

18 ม.ิย 64 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.6 % 0.8 % 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


