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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,842 1,863 

L2 1,837 1,868 

L3 1,832 1,873 

Date 16 June 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,842 

  Target 1,863 

Stoploss 1,830 

แนะแนวทางการลงทุน    

    ราคาทองค าปรับตัวลง เน่ืองจากการดีด
ตัวขึ้นของอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
และนักลงทุนยงัเทขายทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย   นักลงทุนจับตาการ
ประชุมเฟดในวันที่ 15-16 มิ.ย. ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะยงัคงตรึงอัตรา
ดอกเบ้ียระยะส้ันต่อไป  แนะเก็งก าไรซ้ือ-

ขายภายในกรอบ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

             ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 มิ.ย.) โดยไดปั้จจยัหนุนจาก
การพุ่งข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ ก่อนท่ีนกัลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัน้ีตามเวลาสหรัฐ 
             มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกนัเป็นวนัที่ 3 เม่ือคืนน้ี (15 มิ.ย.) เน่ืองจากการพุ่งข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรัฐยงัคงเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงกดดนัต่อตลาด นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัระมดัระวงัการซ้ือขายก่อนท่ีจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใน
วนัน้ีตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเชา้ตรู่วนัพรุ่งน้ีตามเวลาไทย 

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

                นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่ จ  านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยูอ่าศยั  จ  านวนผูข้อรับ
สวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิต เฟด สาขาฟิลาเดเฟีย  ดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้                            
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,856.40 -9.5 

Silver 27.693 -0.346 
Crude Oil 72.12 +1.24 

Dow Jones 34,299.33 -94.42 

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 1,044.61 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 

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 มิ.ย.) โดยไดปั้จจยัหนุนจากการพุ่งข้ึนของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ ก่อนที่นกัลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัน้ีตามเวลาสหรัฐ  
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ญี่ปุ่น 

ญ่ีปุ่ นส่งออกเดือนพ.ค.พุ่งข้ึน 49.6% ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบ 41 ปี 
      กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีว่า ยอดส่งออกเดือนพ.ค.ของญ่ีปุ่นพุ่งข้ึน 49.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี หลงัจากท่ีเพิ่มข้ึน 38% ใน
เดือนเม.ย. โดยยอดส่งออกเดือนพ.ค.ขยายตวัแขง็แกร่งที่สุดในรอบ 41 ปี    อยา่งไรกดี็ ยอดส่งออกเดือนพ.ค.ขยายตวันอ้ยกวา่ที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไวว้า่อาจจะปรับตวัข้ึน 51.3%   ส่วนยอดน าเขา้เดือนพ.ค.พุ่งข้ึน 27.9% ซ่ึงดีกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มข้ึน 26.6%   
      ทั้งน้ี ญ่ีปุ่นมียอดขาดดุลการคา้ในเดือนพ.ค.อยูท่ี่ 1.871 แสนลา้นเยน หรือประมาณ 1.70 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมากกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไวท้ี่ 9.12 หม่ืนลา้นเยน 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจลดลงมากกว่าคาดในเดือนเม.ย. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.2% 
ในเดือนมี.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่า สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจลดลง 0.1% ในเดือนเม.ย.  เม่ือเทียบรายปี สตอ็กสินคา้คง
คลงัภาคธุรกิจด่ิงลง 3.6% ในเดือนเม.ย.  สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ปลีกลดลง 1.8% ในเดือนเม.ย. ส่วนสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง
เพิ่มข้ึน 0.8%   ยอดขายในภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 0.6% ในเดือนเม.ย. หลงัจากพุ่งข้ึน 5.8% ในเดือนมี.ค.  นอกจากน้ี เจา้ของธุรกิจจะใชเ้วลา 
1.25 เดือนในการขายสินคา้จนหมดสตอ็ก ลดลงจาก 1.26 เดือนในเดือนมี.ค.    
      ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีว่ายอดขายจะเพิ่มข้ึนในช่วงหลายเดือน
ขา้งหนา้ ขณะที่การลดลงของสตอ็กสินคา้คงคลงั บ่งช้ีถึงความไม่เช่ือมัน่ของภาคธุรกิจต่อยอดขายในอนาคต 

 
สหรัฐฯ 

 

 เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตต ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย. 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนัน้ีว่า ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ลดลง 7 จุด สู่ระดบั 17.4 ใน
เดือนมิ.ย. โดยปรับตวัลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกนั และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 23.0  อยา่งไรกดี็ ดชันียงัคงอยูเ่หนือระดบั 0 
ซ่ึงบ่งช้ีถึงการขยายตวัของภาคการผลิตในนิวยอร์ก โดยไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัของค าสั่งซ้ือใหม่ และความเช่ือมัน่ของบริษทัในภาค
การผลิต 

 
สหรัฐฯ 

 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาดในเดือนพ.ค. 
       กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกลดลง 1.3% ในเดือนพ.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.9% ในเดือนเม.ย.   นกัวิเคราะห์คาดการณ์
ก่อนหนา้น้ีว่ายอดคา้ปลีกลดลง 0.8% ในเดือนพ.ค.  ส่วนยอดคา้ปลกีพื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมยอดขายรถยนต ์น ้ามนั วสัดุก่อสร้าง และอาหาร 
ลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. หลงัจากลดลง 0.4% ในเดือนเม.ย.    
 

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   


