
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบจ ากดั ระหว่าง  1,852.90-1,860.71 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่นกัลงทนุรอปัจจยัส าคญั คือ ผลการประชมุเฟดคืนนี ้
เบือ้งตน้ คาด เฟด “คง” ดอกเบีย้และวงเงิน QE ตามเดิม  แต่ท่ีตลาดรอดคูือ สญัญาณการด าเนินนโยบายในอนาคต ซึ่งอาจดูไดจ้าก 1) Dot  Plot(คาดการณ์
อตัราดอกเบีย้ของเจา้หนา้ท่ีเฟด) โดย Dot plot ฉบับท่ีแลว้ในเดือนมี.ค. 2021 บ่งชีว่้าอตัราดอกเบีย้ของเฟดจะอยู่ในระดบัใกล ้0 ไปจนถึงอย่างนอ้ยปี 2023 
ซึ่งหาก Dot plot ฉบบัเดือนมิ.ย. เสียงส่วนใหญ่ยงัคงเป็นไปตามเดิมคือการไม่เรง่ขึน้ดอกเบีย้ คาดช่วยหนุนทองไว ้ แต่หากมีการเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนการ
เรง่ขึน้ดอกเบีย้มากขึน้ อาจกลบัมากดดนัราคาทองค าอย่างมีนัยส าคญั  2)  Economic  Projections (คาดการณ ์GDP, อตัราการว่างงาน และอตัราเงินเฟ้อ) 
คาดเฟดมองบวกต่อเศรษฐกิจสหรฐั ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยกดดนัหรือสกัดช่วงบวกของราคาทองค า  3) ถอ้ยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ซึ่งท่ีผ่านมา 
พาวเวลย า้ว่าเงินเฟ้อเป็นภาวะชั่วคราวและยงัไม่เขา้เป้าหมายของเฟด แต่ดว้ยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ ตลาดจึงรอดู ว่าพาวเวล จะมีการพูดถึง QE Taper (ลด
ขนาด QE) ในการรประชมุครัง้นีห้รือไม่ จึงแนะน าลงทนุอย่างรอบคอบ และอาจประเมินความเคลื่อนไหวของดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัประกอบการลงทุน  
ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองค าปรบัตวัลงมาพอเขา้ใกลโ้ซนแนวรบั 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงดีดกลบัสัน้ๆ เบือ้งตน้อาจตอ้งระวงัแรงขาย
กลบัลงมาอีกครัง้ หากราคายงัไม่มีแรงซือ้มากพอหรือมีปัจจยัใหม่มาดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวตา้นท่ี 1,867-1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์ ส  าหรบักลยุทธก์าร
ลงทนุ แนะน าขายหากไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,867-1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์ เพื่อรอซือ้คืนหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรบั 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                             ชะลอการซือ้หากราคาหลุดโซน 1,843 ดอลลารต์่อ

ออนซ ์ขณะที่ราคาดีดตัวขึน้ แนะน าเปิดสถานะขายในโซน 1,867-

1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากยืนเหนือ 1,879 ดอลลาร์

ต่อออนซ)์ ค านึงถึงความผันผวนของราคาจากการประชุมเฟด 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 มิถุนายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
16/06/2564 11:26 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,857.10 1,858.60 1.50 0.08 

Spot Silver ($) 27.64 27.70 0.06 0.22 

เงนิบาท (฿/$) 31.14 31.16 0.02 0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,500 27,450 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.26 74.68 0.42 0.57 

ดชันดีอลลาร ์ 90.51 90.53 0.02 0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.2124 1.2125 0.00 0.01 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

  

     1,843  1,829 1,813 

       1,867  1,879 1,891 

 

 



 

 

• (-) รัฐแคลิฟอรเ์นียเปิดเศรษฐกิจเต็มรูปแบบอีกคร้ัง หลังคุมโควิดนานกว่า 1 ปี  รฐัแคลิฟอรเ์นียซึ่งเป็นรฐัท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในสหรฐั 
กลบัมาเปิดเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบอีกครัง้ หลงัจากจากยอดผูต้ิดเชือ้โควิด -19 ลดนอ้ยลง และจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัการขยายสิทธิ์ใน
การฉีดวคัซีนมากขึน้ โดยการด าเนินการดงักล่าวบ่งชีว้่าเศรษฐกิจในรฐัแคลิฟอรเ์นียมีแนวโนม้ท่ีสดใส หลงัจากด าเนินมาตรการควบคมุโควิด-19 
นานกว่า 1 ปี  นายเกวิน นิวซมั ผูว่้าการรฐัแคลิฟอรเ์นียโพสตข์อ้ความผ่านทวิตเตอรว่์า "อรุณสวสัด์ิแคลิฟอรเ์นีย วนันีเ้ป็นวนัเปิดเศรษฐกิจอีก
ครัง้ เราไดฉี้ดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชนแลว้กว่า 40 ลา้นราย"   ผูว้่าการรฐัแคลิฟอรเ์นียระบวุ่า "ตอนนี ้เราไม่ตอ้งเวน้ระยะห่างทางสงัคมอีกต่อไป อีก
ทัง้ไม่ตอ้งจ ากัดจ านวนการรวมตวักัน และไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งระดบัสีหรือระดบัเขต หากคุณฉีดวคัซีนแลว้ ไม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัอีกต่อไป " 
พรอ้มกล่าวย า้ว่า "วนันีเ้ป็นวนัท่ีดี" ส  าหรบัรฐัแคลิฟอรเ์นียท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัประมาณ 40 ลา้นราย "การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 น ามาซึ่งความ
ทา้ทายท่ีไม่เคยปรากฎมาก่อน แต่ชาวแคลิฟอรเ์นียก็สามคัคีกนัเพื่อปกป้องซึ่งกนัและกนั" ผูว้่าการรฐัแคลิฟอรเ์นียกล่าว "ตอนนีเ้รากลายเป็นรฐัท่ี
มีผูเ้ขา้รบัการฉีดวคัซีนมากท่ีสดุและมีอตัราผูป่้วยท่ีต ่าท่ีสดุแห่งหน่ึงในสหรฐั ซึ่งเป็นเพราะการท างานหนกัของพวกคณุ" 

• (+/-)  ดอลลป์รับตัวแคบเทยีบเยน นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด สกลุเงินดอลลารส์หรฐัเคลื่อนไหวในกรอบเมื่อเทียบกบัเงินเยน ในการซือ้
ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเชา้นี ้ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาผลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนันีต้ามเวลาสหรฐั หรือในช่วงเชา้ตรูข่องวนั
พรุ่งนีต้ามเวลาไทย  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 110.09-110.10 เยน เทียบกับ 110.01-
110.11 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 110.04-110.05 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี้  ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.2122-1.2122 
ดอลลาร ์และ 133.45-133.46 เยน เทียบกับ 1.2121-1.2131  ดอลลาร ์และ 133.43-133.53 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ $1.2143-1.2145 
ดอลลาร ์และ 133.62-133.66 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงบ่ายเมื่อวานนี ้

• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน นักลงทุนวิตกเงินเฟ้อ-จับตาประชุมเฟด ตลาดหุน้เอเชียเปิดผนัผวนในเชา้วนันี ้โดยไดร้บัแรงกดดนัจาก
ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดลบเมื่อคืนนี ้เน่ืองจากนกัลงทุนผิดหวงัท่ียอดคา้ปลีกของสหรฐัลดลงมากกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์ว ้
นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของตวัเลขเงินเฟ้อยงัสรา้งความวิตกกังวลใหก้บันกัลงทนุท่ีก าลงัรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวันนี ้
ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีส าคญัในภมูิภาคซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนันีเ้ช่นกนั   ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี้
ท่ี 3,556.71 จุด เพิ่มขึน้ 0.15 จุด หรือ +0.004%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 29,306.14 จุด ลดลง 135.16 จุด หรือ -0.46% 
และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 28,609.37 จดุ ลดลง 29.16 จดุ หรือ -0.10% 

• (+/-) สหรัฐฯ-EU ยุติข้อพิพาท 17 ปี"แอรบ์ัส-โบอิ้ง" ยกเลิกเก็บภาษีน าเข้า  ส  านกัข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า สหรฐัฯ และ สหภาพยุโรป 
(EU) ไดบ้รรลขุอ้ตกลงท่ีจะระงบัการเรียกเก็บภาษีต่อสินคา้น าเขา้เป็นระยะเวลา 5 ปี หลงัจากท่ีก่อนหนา้นีท้ัง้สองฝ่ายไดร้ะงบัการเรียกเก็บภาษี
สินคา้น าเขา้เป็นระยะเวลา 4 เดือน ส าหรบัสินคา้มลูค่า 1.15 หมื่นลา้นดอลลาร ์เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และเป็นการยตุิขอ้พิพาทของทัง้สองฝ่าย
จากกรณีใหเ้งินสนบัสนนุอย่างผิดก็หมายกบับรษิัทโบอิง้ และ แอรบ์สั ท่ียืดเยือ้มานานกว่า 17 ปี  

• (+/-)   หุ้นรัสเซีย-รูเบิลร่วงกอ่นซัมมิต‘ไบเดน VS ปูติน’ ตลาดหุน้รสัเซียและค่าเงินรูเบิลรว่งลงในวนัองัคาร(15มิ.ย.) ก่อนการประชมุสดุยอด
ครัง้ประวตัิศาสตรร์ะหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั และประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย ในวนันี ้(16มิ.ย.)  เมื่อเวลา 22.15 
น.ตามเวลาไทยของวันอังคาร รูเบิลอ่อนค่า 0.2% สู่ระดับ 72.26 เทียบดอลลาร ์ขณะท่ีดัชนีหุ้น MOEX ของรสัเซียร่วงลง 0.8% สู่ระดับ 
3,828.80 จดุ ปธน.ไบเดนเดินทางถึงสวิตเซอรแ์ลนดใ์นวนัองัคารแลว้ ก่อนการประชมุสดุยอดกบัปธน.ปตูินในวนันี ้โดยเครื่องบินประจ าต าแหน่ง
ของปธน.ไบเดนลงจอดท่ีกรุงเจนีวาในเวลา 16.16 น.ตามเวลาท้องถิ่น ขณะท่ีประธานาธิบดีกาย พารเ์มลิน ผู้น าสวิตเซอรแ์ลนด์ รวมทั้ง
เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของสวิสและสหรฐั ต่างก็ใหก้ารตอ้นรบัปธน.ไบเดนท่ีสนามบิน สวิตเซอรแ์ลนดป์ระกาศใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัอย่าง
เขม้งวดส าหรบัการจดัการประชมุสดุยอดระหว่างปธน.ไบเดนและปธน.ปตูิน   

 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 14 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: วนัไหวบ้๊ะจ่าง   - - 

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.8%** 0.1% 

วนัองัคารท่ี 15 มิ.ย. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   0.5%** 0.5% 

 16.00น. ยโุรป ดลุการคา้ เดือนเม.ย.   9.4B** 13.0B 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   -0.7%** -0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   -1.3%** 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   17.4** 24.3 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนพ.ค.   0.8%** 0.7% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิต เดือนพ.ค.   75.2%** 74.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   -0.2%** 0.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย. โดย NAHB   81** 83 

วนัพธุท่ี 16 มิ.ย. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือน พ.ค.   1.73M 1.76M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือน พ.ค.   1.64M 1.57M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -2.1M -5.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 มิ.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate))   <0.25% <0.25% 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   31.2 31.5 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   360K 376K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   1.3% 1.6% 

วนัศุกรท่ี์ 18 มิ.ย. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.7% 0.8% 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   1.6% 9.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 11 มิถนุายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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