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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,852 1,873 

L2 1,846 1,882 

L3 1,840 1,887 

Date 14 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,873 

Target 1,852 

Stoploss 1,889 

แนะแนวทางการลงทุน 

   ราคาทองค าระยะส้ันเร่ิมเสียการทรงตัว
หลังจากหลุดจากระดับ 1,870 ดอลลาร์ จาก
การที่สกุลเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกคร้ัง 
รับข่าวข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นัก
ลงทุนจับตาการประชุม FOMC ในวันที่ 15-
16 มิ.ย.น้ี  เพ่ือจับตาการรับมือเงินเฟ้อที่
สูงข้ึน ระยะส้ันแนะเก็งก าไรขาลงไปก่อน 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

              ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (11 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการที่
สหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งเพิ่มข้ึนในวนัศุกร์ หลงัจากท่ีเปิดเผยขอ้มูลเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผ่านมา    
              มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าหลุดจากระดบั 1,870 ดอลลาร์ในช่วงเท่ียงวนัน้ี โดยถูกกดดนัจากการแขง็ค่าของดอลลาร์ ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที่ 15-16 มิ.ย.น้ี เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟด 

              ทองค าไดรั้บแรงกดดนัจากจากสกุลเงินดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าในวนัน้ี หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเม่ือวนัพฤหสับดีว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคสูงข้ึนกว่าคาดการณ์ อาจส่งผลต่อการพิจารณาปรับอตัราดอกเบ้ียในการประชุม FOMC คร้ังน้ี 
                 นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่  ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตสาขา นิวยอร์ก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั  จ  านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  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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จนี 
 
 

จีนประณามแถลงการณ์กลุ่ม G7 วอนหยดุดูหม่ินประเทศ    จีนไดอ้อกมาประณามแถลงการณ์ร่วมจากกลุ่มผูน้  า G7 ที่ต  าหนิจีนใน
ประเดน็ต่าง ๆ โดยระบุว่า การกระท าดงักล่าวเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอยา่งร้ายแรง และเรียกร้องใหก้ลุ่ม G7 หยดุใส่ร้าย
ป้ายสีจีน    เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ผ่านมา ผูน้  ากลุ่ม G7 ไดอ้อกแถลงการณ์โจมตีจีนเกี่ยวกบัประเดน็สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงอุยกูร์ 
รวมถึงเรียกร้องใหฮ่้องกงรักษาเอกราช และเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไตห้วนั  สถานทูตจีนประจ า
กรุงลอนดอนเปิดเผยว่า จีนรู้สึกไม่พอใจอยา่งยิง่ และขอคดัคา้นอยา่งเดด็ขาดกบัการท่ีกลุ่ม G7 กล่าวถึงซินเจียง ฮ่องกง และไตห้วนัดว้ย
การบิดเบือนขอ้เทจ็จริง อีกทั้งยงัเผยใหเ้ห็นถึงเจตนาร้ายของบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  สถานทูตจีนระบุว่า ดว้ยสถานการณ์ของโค
วิด-19 และเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ประชาคมนานาชาติจึงตอ้งสามคัคีและร่วมมือกนั มากกว่าจะท าตวัไม่ลงรอยกนั โดยกลุ่ม G7 ควรตอ้ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ แทนท่ีจะสร้างการเผชิญหนา้และการเสียดสีเช่นน้ี    นอกจากน้ี จีนยงัเป็นประเทศท่ีรักสันติภาพ
และพร้อมใหค้วามร่วมมืออยา่งเต็มที่ แต่กมี็จุดยนืของตวัเองเช่นกนั 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

 "ไบเดน" เตือนจีนรับผิดชอบประเด็นสิทธิมนุษยชน ล่ันสหรัฐพร้อมหวนคืนเวทีผู้น าโลก    ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรัฐออก
แถลงข่าวหลงัการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 ส้ินสุดลงเม่ือวานน้ี โดยเรียกร้องใหจี้นแสดงความรับผิดชอบในดา้นสิทธิมนุษยชน และ
เนน้ย  ้าถึงความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัการปฏิบติัต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียง ตลอดจนแสดงความกงัขาในค าอธิบายของ
รัฐบาลจีนเกี่ยวกบัตน้ตอการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  ปธน.ไบเดนเปิดเผยว่า เขาและผูน้  าคนอืน่ๆ ยงัคงมีความวิตกกงัวลใน
ประเดน็ดงักล่าว เน่ืองจากรัฐบาลจีนขาดความโปร่งใส   "เรายงัไม่สามารถเขา้ถึงหอ้งทดลองเพื่อท าการตรวจสอบว่า การแพร่ระบาดของ
โรคนั้นมีตน้ตอจากการสัมผสัเช้ือจากคา้งคาวในตลาดสด หรือเกิดจากความผิดพลาดในหอ้งทดลอง ทั้งน้ี ผมยงัไม่ไดส้รุปขอ้เทจ็จริง 
เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญของเรากย็งัไม่สามารถใหข้อ้สรุปท่ีชดัเจนไดเ้ช่นกนั" ปธน.ไบเดนกล่าว 
     นอกจากน้ี ปธน.ไบเดนยงัระบุว่า กลุ่ม G7 ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศในระบอบประชาธิปไตยท่ีร ่ารวยท่ีสุดในโลกนั้น อยูร่ะหวา่งการต่อสู้
ทางแนวคิดกบัรัฐบาลเผดจ็การของประเทศต่างๆ ซ่ึงรวมถึงรัฐบาลจีนดว้ย  "ผมคิดว่าพวกเราอยูร่ะหว่างการเผชิญหนา้ อาจไม่ใช่กบัจีน
เสียทีเดียว แต่เป็นการเผชิญหนา้กบัผูน้  าเผดจ็การและรัฐเผดจ็การต่างๆ ทัว่โลก เพื่อดูวา่ประเทศในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถ
แข่งขนักบัรัฐเหล่าน้ีไดห้รือไม่ในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว" ปธน.ไบเดนกล่าว   
     ปธน.ไบเดนเปิดเผยวา่ สหรัฐจะหนักลบัมาสานสัมพนัธ์กบัประเทศพนัธมิตรอีกคร้ัง หลงัจากอดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์น า
สหรัฐถอนตวัจากเวทีโลกตามนโยบาย "America First"  "สหรัฐจะหวนคืนสู่เวทีผูน้  าโลกอีกคร้ัง โดยร่วมมือกบัชาติพนัธมิตรท่ีมีแนวคิด
ตรงกบัความเช่ือที่เรายดึถือ" ปธน.ไบเดนกล่าว   

 
 

น ้ามันดิบ 
 

น ้ามัน WTI ยืนเหนือ 71 ดอลลาร์บ่ายน้ี รับคาดการณ์ดีมานด์ทั่วโลกฟ้ืนตัว  ราคาน ้ามนั WTI ดีดข้ึนเหนือระดบั 71 ดอลลาร์ในช่วงบ่าย
วนัน้ี ขานรับความหวงัท่ีว่าความตอ้งการใชน้ ้ามนัจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน หลงัจากส านกังานพลงังานสากล (IEA) คาดการณ์ว่า ความตอ้งการใช้
น ้ามนัทัว่โลกจะกลบัคืนสู่ระดบัก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาดไดภ้ายในส้ินปีหนา้  ณ เวลา 13.00 น.ตามเวลาไทย สัญญาน ้ามนัดิบเวสต์
เทก็ซัส (WTI) ส่งมอบเดือนก.ค. ดีดข้ึน 33 เซนต ์หรือ 0.47% แตะท่ี 71.24 ดอลลาร์/บาร์เรล  ราคาน ้ามนั WTI ดีดตวัข้ึน หลงัจาก IEA 
ระบุในรายงานภาวะตลาดน ้ามนัเดือนมิ.ย.วา่ บรรดาผูผ้ลิตจ าเป็นจะตอ้งเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับการฟ้ืนตวัของอุปสงค ์ IEA คาด
ว่า อุปสงคน์ ้ามนัจะเพิ่มข้ึนในปีน้ีก่อนจะขยายตวัเพิ่มมากข้ึนอีกในปีหนา้แตะ 100.6 ลา้นบาร์เรลต่อวนัภายในส้ินปี 2565  
นอกจากน้ี IEA คาดว่า ความตอ้งการน ้ามนัทัว่โลกจะเพิ่มข้ึน 5.4 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2564 และจะเพิ่มข้ึนอีก 3.1 ลา้นบาร์เรลต่อวนัใน
ปี 2565 หลงัจากที่ลดลงมากเป็นประวติัการณ์ 8.6 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2563 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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   


