
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้รีบาวดใ์นระดับจ ากัด ท าระดบัสงูสดุไดเ้พียง 1,825.23 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที่ท  าระดบัต ่าสดุไวบ้ริเวณ 1,809.66 ดอลลารต่์อออนซ ์
ราคาทองค าเชา้นี ้ยังถูกกดดัน เนื่องจากดชันีดอลลารท์ี่ดีดตวัขึน้ท าระดับสูงสุดบริเวณ 91.48 ซึ่งสงูสดุในรอบเกือบ 2 เดือน นับตั้งแต่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่
บอนดย์ีลดส์หรฐัพุ่งขึน้ทดสอบ 1.594%  ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสืบเนื่องมาจากผลการประชุมเฟดเมื่อวานนี ้โดยเฉพาะโทนของ Economic Projections ซึ่งเฟดมีการปรบั
คาดการณเ์ศรษฐกิจแข็งแกรง่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะตวัเลขเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันโทน Dot plot รอบนี(้เดือนมิ.ย.) พบ Median เปลี่ยนไปจากฉบบัก่อนหนา้(เดือน
มี.ค.)  โดย Dot plot รอบนีค้าดขึน้ดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปี 2023 นอกจากนี ้นาย เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ระบุว่า กรรมการเฟดไดเ้ริ่มหารือแผนลด QE ซึ่งผิดไป
จากที่เขาเคยพูดไวก้่อนหนา้นีว้่ายงัไม่ถึงเวลาหารือเร่ืองลด QE   ถือเป็นการส่งสญัญาณ Hawkish มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว ้ จึงกดดนัราคาทองค าไดอ้ย่างมี
นัยส าคญั จึงยงัตอ้งระวงัแรงขายที่อาจสลบัออกมาในช่วงนี ้ส  าหรบัวนันีแ้นะน าติดตาม การเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟี ย,จ านวนผูข้อรบั
สวสัดิการว่างงาน และ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองค ามีการทิง้ตวัลงแรง ท าใหร้ะยะสัน้มีโอกาสที่
ราคาดีดตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นระดบั 1,829-1,843 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือตา้นดงักล่าวไดอ้ย่างมั่นคง จะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาสู่
แนวรบัถัดไป 1,804-1,795 ดอลลารต่์อออนซ ์ แนะน ากลยุทธก์ารลงทนุ ขายเพื่อท าก าไร หากราคาทองค าขยบัขึน้ไม่ผ่านแนวตา้น 1,829-1,843 ดอลลารต่์อออนซ์
ไม่ได(้ตดัขาดทนุหากราคายืนเหนือโซน 1,843 ดอลลารต่์อออนซ)์ และอาจเขา้ซือ้คืนเมื่อราคาทองค าย่อตวัลงมาบริเวณ 1,804-1,795  ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                     หากราคาทองค ายังไม่สามารถฝ่าแนวต้าน

บริเวณ 1,829-1,843 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ ท าให้เป็นเพียงการ

ฟ้ืนตัวขึ้นระยะสั้น  และโอกาสที่ราคาทองค าจะปรับย่อลงมา

บริเวณแนวรับ 1,804-1,795 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 มิถุนายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
17/06/2564 11:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,811.60 1,821.20 9.60 0.53 

Spot Silver ($) 26.96 27.11 0.15 0.56 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.32 0.03 0.10 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,450 27,050 -400 -1.46 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.87 73.93 0.06 0.07 

ดชันดีอลลาร ์ 91.40 91.39 -0.01 -0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1993 1.1995 0.00 0.02 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

  

     1,795  1,781 1,767 

       1,829  1,843 1,857 

 

 



 

 

• (+)  WHO เผยก าลังติดตามโควิดสายพันธุใ์หม่ "เดลตา พลัส" และ "แลมบด์า" องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า เชือ้ไวรสัโควิด-19 
สายพนัธุเ์ดลตาท่ีพบครัง้แรกในอินเดียไดแ้พรก่ระจายไปยงัประเทศต่างๆ แลว้กว่า 80 ประเทศ โดยพบว่าเชือ้ไวรสัดงักล่าวยงัคงมีการกลายพนัธุ์
อย่างต่อเนื่อง ขณะนีใ้นสหรฐัตรวจพบไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาเป็นจ านวน 10% ของจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ทัง้หมด งานวิจยัหลายแหล่ง
ระบวุ่า เชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาสามารถแพรก่ระจายไดเ้รว็กว่าสายพนัธุอ์ื่นๆ ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ี WHO เปิดเผยรายงานท่ีไดร้บัว่า สายพนัธุเ์ดลตา
อาจท าใหผู้ป่้วยมีอาการหนกักว่าสายพันธุ์อื่นๆ ดว้ย แต่ในขณะนีย้งัไม่มีงานวิจัยมากเพียงพอท่ีจะยืนยนัขอ้มลูดงักล่าว นอกจากนี ้WHO ยัง
ติดตามรายงานการตรวจพบสายพนัธุ ์"เดลตา พลสั" (Delta Plus) เมื่อไม่นานมานี ้โดยดร. มาเรีย ฟาน เคิรก์โฮฟ เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูฝ่ายเทคนิค
ของ WHO กล่าวว่า "ดิฉนัคิดว่ารายงานนีห้มายถึงมีการตรวจพบการกลายพนัธุแ์บบใหม่ จึงท าใหเ้ราตอ้งตรวจสอบทัง้หมด" 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าลบ นักลงทนุวิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันีป้รบัตวัลงเป็นส่วนใหญ่ หลงัจาก
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อาจเกิดขึน้ในปี 2566 ซึ่งเรว็กว่าท่ีคาดการณไ์ว ้1 ปี ขณะท่ีนายเจอโรม พาว
เวล ประธานเฟดเปิดเผยว่า กรรมการเฟดไดเ้ริ่มหารือกันเก่ียวกับการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ 
(QE)   ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 28,906.75 จุด ร่วงลง 384.26 จุด หรือ -1.31% ส่วนดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาค
เช้าท่ี 28,516.97 จุด เพิ่มขึน้ 80.13 จุด หรือ +0.28%  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่ง
สญัญาณว่าการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อาจเกิดขึน้ในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าเดิมท่ีไดส้่งสญัญาณในเดือนมี.ค.ว่าเฟดจะยงัไม่ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้
จนกว่าจะถึงปี 2567  ทัง้นี ้ในรายงาน dot-plot ระบวุ่า กรรมการเฟด 13 รายคาดว่าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2566 ขณะท่ีกรรมการเฟด
ส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะมีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างนอ้ย 2 ครัง้ในปีดงักล่าว และมีเพียง 5 รายคาดว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบีย้ตลอดปี 2566 
ขณะท่ี 7 รายคาดว่าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างเรว็ท่ีสดุในปี 2565 

• (-)  ดอลลแ์ข็งเทียบเยน นลท.คาดนโยบายเฟดช่วยเพิ่มส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐ-ญี่ปุ่น สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้แตะระดับ 
110.80 เยน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่วันท่ี 1 เม.ย. เน่ืองจากนักลงทุนเชื่อว่านโยบายของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะส่งผลให้ส่วนต่าง
ระหว่างอตัราดอกเบีย้ของสหรฐัและญ่ีปุ่ นปรบัตัวเพิ่มขึน้   ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 
110.62-110.63 เยน เทียบกบั 110.66-110.76 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.93-109.94 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้
ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.2002-1.2002 ดอลลาร ์และ 132.77-132.81 เยน เทียบกับ 1.1990-1.2000 ดอลลาร ์และ 132.75-132.85 เยนท่ีตลาด
นิวยอรก์ และ 1.2132-1.2133 ดอลลาร ์และ 133.37-133.41 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงเย็นเมื่อวานนี ้

• (-) ซัมมิต‘ไบเดน-ปูติน’ราบร่ืนแต่ใช้เวลาน้อยกว่าคาด ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัแถลงข่าวหลังเสร็จสิน้การประชุมสดุยอดครัง้
ประวตัิศาสตรก์บัประธานาธิบดีวลาดิมีรป์ตูินของรสัเซีย ท่ีกรุงเจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์ปธน.ไบเดนกล่าวว่า การเจรจากบัปธน.ปตูินเป็นไปดว้ยดี 
และในเชิงสรา้งสรรค ์และมีแนวโนม้ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐัและรสัเซียจะมีการพฒันาขึน้อย่างมีนยัส าคญั และไม่มีการพดูจาข่มขู่กันใน
การประชมุ ขณะท่ีสหรฐัและรสัเซียควรรว่มมือกันในสิ่งท่ีเป็นผลประโยชนร์ว่มกัน ปธน.ไบเดนกล่าวดว้ยว่า เขาไม่คิดว่าปธน.ปตูินมีความสนใจท่ี
จะท าสงครามเย็นครัง้ใหม่กับสหรฐั แต่สหรฐัจะไม่ผ่อนปรนต่อความพยายามท่ีจะละเมิดอธิปไตยของสหรฐัปธน.ปูตินรูด้ีว่าสหรฐัจะจัดการ
รสัเซีย หากมีการแทรกแซงการเลือกตัง้ครัง้ใหม่ หรือมีการโจมตีทางไซเบอร ์และทัง้สองฝ่ายเห็นพอ้งกันเก่ียวกับมาตรการควบคมุอาวุธเพื่ อลด
ความเสี่ยงในการเกิดสงคราม 

 
 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

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.   1.68M** 1.76M 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.4M** -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  30.3 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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