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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,854 1,874 

L2 1,850 1,879 

L3 1,846 1,884 

Date 15 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,854 

  Target 1,874 

Stoploss 1,840 

แนะแนวทางการลงทุน    

    ราคาทองค าปรับตัวลง เน่ืองจากการดีด
ตัวขึ้นของอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
และนักลงทุนยงัเทขายทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งก่อนหน้าน้ี  แต่
ช่วงท้ายตลาดราคาสามารถดีดกลับขึ้นมา
ได้ ท าให้เห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของราคา
ทองค า  นักลงทุนยงัเข้าซ้ือเก็งก าไรขาขึ้น
ได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

             สกุลเงินยโูรแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (14 มิ.ย.) หลงัจากส านกังานสถิติแห่ง
สหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยวา่ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยโูรโซนขยายตวัไดดี้เกินคาดในเดือนเม.ย. ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเลก็นอ้ย 
ก่อนท่ีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีข้ึนในวนัท่ี 15-16 มิ.ย.น้ี 
             มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือนเม่ือคืนน้ี (14 มิ.ย.) โดยไดรั้บแรงกดดนัจากอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีดีดตวัข้ึน 

               นอกจากน้ี นกัลงทุนจบัตาการประชุมเฟดในวนัที่ 15-16 มิ.ย. ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดวา่เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นท่ีระดบั 0.00-0.25% 
และยงัคงเดินหนา้ซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงิน 1.2 แสนลา้นดอลลาร์/เดือน                 

                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 1.865.90 -13.7 

Silver 28.039 -0.107 
Crude Oil 70.88 -0.03 

Dow Jones 34,393.75 -85.85 

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 

     สกุลเงินยโูรแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (14 มิ.ย.) หลงัจากส านกังานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยู
โรสแตท) เปิดเผยว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยโูรโซนขยายตวัไดดี้เกิน
คาดในเดือนเม.ย. ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเลก็นอ้ย ก่อนที่การประชุมของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีข้ึนในวนัท่ี 15-16 มิ.ย.น้ี 
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อังกฤษ 

นายกฯอังกฤษประกาศขยายล็อกดาวน์ถึง 19 ก.ค. หลังโควิดเดลตาลามไม่หยดุ 
     นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ ประกาศขยายมาตรการลอ็กดาวน์จนถึงวนัที ่19 ก.ค. จากเดิมมีก  าหนดส้ินสุดในวนัท่ี 21 
มิ.ย. ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตา ท่ีมีการพบคร้ังแรกในอินเดีย 
     ภายใตม้าตรการลอ็กดาวน์ดงักล่าว ประชาชนจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั และไม่สามารถรวมตวักนัท ากิจกรรมภายในอาคารเกิน 5 
คน ส่วนกลางแจง้ไม่เกิน 30 คน ขณะที่ร้านกาแฟ บาร์ และร้านอาหารไม่สามารถใหลู้กคา้รับประทานอาหารภายในร้าน  กระทรวง
สาธารณสุของักฤษรายงานพบผูติ้ดเช้ือโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตาจ านวน 42,323 รายทัว่ประเทศ โดยเพิ่มข้ึน 240% จากสัปดาห์ท่ีแลว้ 
ขณะท่ีอตัราการแพร่ระบาดแตะระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนม.ค.  นายแพทยจ์อห์น เอน็เคนกาซอง ผูอ้  านวยการศูนยค์วบคุมและป้องกนั
โรคของแอฟริกา เปิดเผยก่อนหนา้น้ีว่า เขามีความกงัวลเป็นอยา่งมากต่อการแพร่ระบาดไปทัว่โลกของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตา 
ผลการศึกษาพบวา่ แมว้่าวคัซีนในปัจจุบนัจะสามารถป้องกนัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตา แต่กมี็ประสิทธิภาพต ่าเม่ือเทียบกบัการ
ป้องกนัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุดั้งเดิม  "ความรวดเร็วในการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธ์ุน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึงมาก" นายแพทยเ์อน็เคนกา
ซองกล่าว โดยไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตาสามารถแพร่ระบาดไดเ้ร็วกว่าถึง 40-50% เม่ือเทียบกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุอลัฟา ซ่ึงมี
การพบคร้ังแรกในองักฤษ  ขณะน้ีไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตามีการแพร่ระบาดไปในดินแดนต่างๆทัว่โลกมากกว่า 62 ประเทศ 

 
 

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   


