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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 าระยะส้ันเร่ิมมีสัญญาณการ
ฟ้ืนตัว  หลังจากที่ก่อนหน้าน้ีร่วงลงไปท า 
New Low ในรอบสัปดาห์  แต่ในท้ายที่สุดก็
มีแรงซ้ือกลับขึ้นมาได้  เบ้ืองต้นมองว่า
ปัจจัยพ้ืนฐานยงัมองบวกต่อราคาทองค าได้ 
นักลงทุนสามารถเก็งก าไรในทิศทางขาข้ึน
ได้   

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

              สกุลเงินยโูรแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (14 มิ.ย.) หลงัจากส านกังานสถิติแห่ง
สหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยวา่ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยโูรโซนขยายตวัไดดี้เกินคาดในเดือนเม.ย. ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเลก็นอ้ย 
ก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีข้ึนในวนัท่ี 15-16 มิ.ย.น้ี    
              มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าสามารถดีดตวัข้ึนมายนืเหนือ $1,860/Oz ได ้ท าใหมุ้มมองระยะสั้นนั้นยงัดูดีอยู ่  ขณะที่นกัลงทุนจบัตาการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที่ 15-16 มิ.ย.น้ี เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟด  แต่อยา่งไรกต็ามราคาทองค ายงั
โดนแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีดีดตวัข้ึนรับข่าวเศรษฐกิจท่ีก  าลงัฟ้ืนตวั              
                 นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่  ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตสาขา นิวยอร์ก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั  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 1,044.61 1,044.61 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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สหรัฐฯ 
 

ผู้เช่ียวชาญหวั่นไวรัสโควิดสายพันธ์ุเดลตาจ่อระบาดหนักในสหรัฐ 
      ผูเ้ช่ียวชาญไดอ้อกมาแสดงความวิตกกงัวลว่า เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตาก าลงัจะกลายเป็นเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพนัธ์ุหลกัที่จะ
แพร่ระบาดทัว่สหรัฐ  องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เผยว่า เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตาหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่บี.1.617.2 
(B.1.617.2) ไดแ้พร่กระจายจากประเทศท่ีตรวจพบคร้ังแรกอยา่งอินเดียไปยงัมากกว่า 60 ประเทศทัว่โลก   
       ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ผ่านมา นายสกอตต ์กอตเลียบ อดีตผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
แห่งสหรัฐ (FDA) กล่าวว่า สายพนัธ์ุเดลตามีแนวโนม้จะกลายเป็นสายพนัธ์ุหลกัของผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในสหรัฐ และอาจน าไปสู่การระบาด
ระลอกใหม่ในฤดูใบไมร่้วง โดยชาวอเมริกนัที่ยงัไม่ไดรั้บวคัซีนมีความเส่ียงมากที่สุด 
     เม่ือไม่นานน้ี นายแอนโธนี ฟอซี ผูอ้  านวยการสถาบนัโรคภูมิแพแ้ละโรคติดเช้ือแห่งชาติ (NIAID) กล่าวว่า สายพนัธ์ุเดลตากลายเป็น
สายพนัธ์ุหลกัในองักฤษ ดว้ยสัดส่วนราว 60% ของกลุ่มผูป่้วยรายใหม่ แซงหนา้สายพนัธ์ุบี.1.1.7 (B.1.1.7) หรือสายพนัธ์ุอลัฟาไปแลว้ 
ผลการศึกษาเบ้ืองตน้ของสกอตแลนดท่ี์เผยแพร่ในวารสารเดอะ แลนเซต เม่ือวานน้ีช้ีว่า สายพนัธ์ุเดลตาเช่ือมโยงกบัความเส่ียงเขา้รักษา
ตวัในโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า เม่ือเทียบกบัสายพนัธ์ุบี.1.1.7 ท่ีพบคร้ังแรกในสหราชอาณาจกัร สายพนัธ์ุเดลตาเป็น 1 ใน 6 สายพนัธ์ุ
ที่แพร่ระบาดในสหรัฐ ซ่ึงศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ก าหนดใหเ้ป็น "สายพนัธ์ุที่น่ากงัวล"  
     ทั้งน้ี คณะผูเ้ช่ียวชาญกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วของสายพนัธ์ุเดลตา เน่ืองจากเม่ือเดือนพฤษภาคม สายพนัธ์ุเดลตาคร
องสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของการจดัล  าดบัตวัอยา่งไวรัสในสหรัฐ แต่ในตอนน้ีขยบัข้ึนมาครองสัดส่วนมากกว่า 6% 

 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

วุฒิสมาชิกรีพับลิกันเตรียมหารือเดโมแครต หวังผลักดันโครงการสาธารณูปโภคของไบเดน 
     วุฒิสมาชิกพรรครีพบัลิกนัมีก  าหนดเขา้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกบัขอ้เสนอของทั้งพรรครีพบัลิกนัและเดโมแครตในการผลกัดนั
โครงการสร้างถนนและสะพาน ซ่ึงสมาชิกทั้งสองพรรคเช่ือมัน่ว่าจะไดรั้บการสนบัสนุนในระหวา่งการหยัง่เสียงในวนัน้ี โดยแผนการ
สร้างถนนและสะพานเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสาธารณูปโภคท่ีประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดน้ าเสนอไวก้่อนหนา้น้ี 
     ทั้งน้ีวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจะหารือเร่ืองขอ้เสนอดงักล่าวร่วมกบัวุฒิสมาชิกพรรครีพบัลิกนัในการประชุมนโยบายรายสัปดาห์ใน
วนัน้ี  "เราจะหารือกนัในเร่ืองน้ี แมจ้ะเป็นการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ แต่เรากต็อ้งการเสียงสนบัสนุนจากพวกท่าน และเรามี
รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีจะช้ีแจงใหพ้วกท่านทราบ" วุฒิสมาชิกบิล แคสซิด้ีกล่าว  กลุ่มวุฒิสมาชิกสายกลางซ่ึงไดแ้ก่วุฒิสมาชิกพรรครีพบัลิ
กนั 5 คนและเดโมแครต 4 คนเปิดเผยเม่ือวนัพฤหสับดีที่แลว้ว่า พวกเขาไดบ้รรลุขอ้ตกลงหลงัการเจรจากนัระหว่างนางเชลลีย ์มวัร์ คาพิ
โต วุฒิสมาชิกจากพรรครีพบัลิกนั และปธน.ไบเดน ประสบความลม้เหลว 
     เม่ือวนัที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปธน.ไบเดนไดป้ฏิเสธขอ้เสนอของพรรครีพบัลิกนัท่ีจะเพิ่มงบประมาณรายจ่ายดา้นโครงการสาธารณูปโภค
อีกราว 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ จากยอดรวมงบใชจ่้ายโครงการสาธารณูปโภคเดิมท่ีรีพบัลิกนัเสนอไวก้่อนหนา้น้ีท่ีราว 9.28 แสนลา้น
ดอลลาร์ ซ่ึงต ่ากว่างบประมาณที่ปธน.ไบเดนตอ้งการที่ระดบั 1.7 ลา้นลา้นดอลลาร์   คณะวุฒิสมาชิกของ GOP ที่น าโดยนางเชลลี มวัร์ 
คาพิโตไดห้ารือทางโทรศพัทก์บัปธน.ไบเดน เพื่อช้ีแจงขอ้เสนอดงักล่าวในวนัท่ี 4 มิ.ย.ท่ีผ่านมา แต่ปธน.ไบเดนกล่าววา่ ขอ้เสนอของรี
พบัลิกนัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเขาในการขยายเศรษฐกิจ, จดัการกบัวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และสร้างงานใหม่ 

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   


