
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนัศุกรเ์ริ่มฟ้ืนตวัขึน้บา้ง แตะ High เชา้นี ้1,785 ดอลลารต์่อออนซ ์ หลังวานนีร้าคาดิ่งแรงแตะ Low บริเวณ 1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ่งเป็น
ระดับต ่าสุดรอบ 6 สัปดาห์ รบัผลประชุมเฟดส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้และลด QE เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว ้แต่เบือ้งต้นราคาทองค ารบัข่าวกดดันดังกล่าวมาแล้ว
พอสมควร  ขณะที่วานนี ้กระทรวงแรงงานสหรฐัฯ ไดเ้ปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกในสปัดาหท์ี่ผ่านมา (6 มิ.ย.-12 มิ.ย.64) โดยอยู่ที่ระดบั 412,000 ราย 
เพ่ิมขึน้จากในสปัดาหก์่อนหนา้ (30 พ.ค. - 5 ก.ค.64) ซึ่งอยู่ที่ 375,000 ราย ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 2 เดือน นับตัง้แต่เดือน เม.ย.64 และเป็นตวัเลขสูง
ที่สดุในรอบ 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัที่ 15 พ.ค.64 กระทรวงแรงงาน สหรฐัฯ กล่าวว่า สาเหตสุ  าคญัที่ท  าใหต้วัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานเพ่ิมขึน้นัน้มาจากการเพ่ิมขึน้ของผูย้ื่น
ขอสิทธิใน 3 รฐัใหญ่ของสหรฐัฯ ซึ่งประกอบดว้ย เพนซิลเวเนีย แคลิฟอรเ์นีย และเคนตคักี ้จากการมอบเงินช่วยเหลือบคุคลว่างงานสปัดาหล์ะ 300 ดอลลาร ์ซึ่งท าใหบ้คุคล
ว่างงานส่วนหนึ่งเลือกที่จะรบัเงินช่วยเหลือจากรฐับาลมากกว่าออกไปสมัครงาน สะทอ้นว่าตลาดแรงงานที่ฟ้ืนขึน้ ยงัไม่แข็งแกรง่มากนัก และยงัไม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 
ช่วยพยงุราคาทองค าไว ้จึงอาจเห็นการรีบาวดก์ลบัในราคาทองค าได ้ ส าหรบัวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  แนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาฟ้ืนตวัขึน้
หลงัจากทิง้ตวัลงแรงต่อเนื่อง อาจเห็นการแกว่งตวัออกดา้นขา้งเพ่ือสรา้งฐานราคา ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,771-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวั
ขึน้ ทดสอบแนวตา้นโซน 1,797-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดแนวรบัแรก ราคาจะอ่อนตวัลงต่อประเมินแนวรบัถัดไปที่ 1,751-1,733 ดอลลารต์่อออนซ ์ กลยุทธ์
การลงทนุ เนน้ท าก าไรระยะสัน้โดยเสี่ยงเปิดสถานะซือ้ โดยอาจใชบ้ริเวณ 1,771-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุใหต้ดัขาดทนุ ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้ แนะน าทยอย
แบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,797-1,803 ดอลลารต์่อออนซเ์พ่ือรอเขา้ซือ้ใหม่เม่ือราคาอ่อนตวัลงอีกครัง้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                      เน้นท ำก ำไรระยะสั้นจำกกำรแกว่งตัว  เสี่ยงเข้ำ

ซือ้โซนแนวรับบริเวณ 1,771-1,767 ดอลลำรต์่อออนซ ์(ตัดขำดทุน

หำกหลุด) และหำกรำคำขยับขึน้ควรแบ่งขำยท ำก ำไรบำงส่วนหำก

รำคำทองค ำไม่ผ่ำนโซน 1,797-1,803 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 มิถุนำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
18/06/2564 11:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,773.10 1,783.46 10.36 0.58 

Spot Silver ($) 25.88 26.19 0.31 1.20 

เงนิบาท (฿/$) 31.40 31.38 -0.02 -0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,900 26,550 -350 -1.30 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.08 72.46 -0.62 -0.85 

ดชันดีอลลาร ์ 91.90 91.83 -0.07 -0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1908 1.1918 0.00 0.08 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

  

     1,767  1,751 1,733 

       1,803  1,826 1,843 

 

 



 

 

• (+) ดอลลำรอ์่อนค่ำเทียบเยน จำกแรงขำยหลังแข็งค่ำรับเฟดส่งสัญญำณขึ้นดอกเบีย้ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าบริเวณกรอบล่าง 110 

เยน เน่ืองจากนกัลงทุนไดข้ายเงินดอลลาร ์หลงัจากดอลลารแ์ข็งค่าขึน้จากการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่าการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้

อาจเกิดขึน้ในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้1 ปี ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 110.20-110.21 

เยน เทียบกับ 110.19-110.29 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 110.59-110.60 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 

1.1919-1.1919 ดอลลาร ์และ 131.35-131.39 เยน เทียบกับ 1.1901-1.1911 ดอลลาร ์และ 131.20-131.30 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1954-

1.1955 ดอลลาร ์และ 132.20-132.24 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงเย็นเมื่อวานนี ้

• (+) บิทคอยนร์่วงกว่ำ2% เคลื่อนไหวที ่37,739 ดอลล ์ราคาบิทคอยน ์เทรดท่ีเว็บไซตค์อยนเ์ดสก ์เมื่อเวลา 05.40 น.ของวนันี ้(18 มิ.ย.)ปรบัตวัรว่ง

ลง 2.39% เคลื่อนไหวท่ี 37,739.32 ดอลลาร ์การเคลื่อนไหวในแดนลบของราคาบิทคอยน์เช้าวันนี้ มีขึน้หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดี (17 มิ.ย.)

ธนาคารโลก หรือเวิลดแ์บงก ์ยืนกรานไม่รบัรอง เอลซลัวาดอร ์ใชเ้งินบิทคอยนต์ามกฏหมายประเทศ เนื่องจากอาจกระทบปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มและ

ขอ้บกพร่องดา้นความโปร่งใส ส านักข่าวรอยเตอรส์ รายงานโดยอา้งแถลงของโฆษกธนาคารโลกว่า ธนาคารโลกไม่ไดน่ิ้งนอนใจในปัญหาท่ีประเทศ

เอลซัลวาดอร ์ก าลังเผชิญอยู่ โดยธนาคารโลกพรอ้มท่ีจะช่วยเหลือในทุกๆดา้น แมก้ระทั่งการพิจารณาความโปร่งใสของสกุลเงินและกระบวนการ

ก ากบัดูแลส าหรบัแผนการรบัรองการน าสกุลเงินเหรียญบิทคอยนม์าใช ้“รฐับาลของประเทศเอลซลัวาดอรไ์ดเ้ขา้มาปรกึษาเก่ียวกับกรณีท่ีเกิดขึ ้น เพื่อ

ขอความช่วยเหลือเก่ียวกับสกุลเงินคริปโต และน าบิทคอยนม์าใช ้แต่สิ่งท่ีเอลซลัวาดอรก์ าลังพยายามอยู่ ไม่ใช่สิ่งท่ีธนาคารโลกใหก้ารสนับสนุนได ้

เนื่องจากมีขอ้บกพรอ่งดา้นสิ่งแวดลอ้มและความโปรง่ใส” โฆษกธนาคารโลก กล่าว 

• (+/-) อดีตปธ. FDA สหรัฐเตือนโควิดอำจท ำลำยเนือ้เย่ือสมองในระยะยำว นายแพทยส์ก็อตต ์ก็อตตล์ีบ อดีตประธานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (FDA) ของสหรฐัประกาศเตือนว่า ผลการวิจัยครัง้ใหม่จากประเทศองักฤษพบว่า การติดเชือ้โควิด -19 มีความเก่ียวขอ้งกับการเกิดความเสียหาย

ของเนือ้เยื่อสมองในระยะยาว "งานวิจัยบ่งชีว่้า เชือ้โควิด-19 อาจท าใหเ้กิดการสญูเสียเนือ้เยื่อสมองในระยะยาว และจะส่งผลกระทบบางประการใน

ระยะยาวดว้ยเช่นกัน" นพ.ก็อตตล์ีบกล่าว "เมื่อเวลาผ่านไป รา่งกายเราอาจปรบัตวัได ้ฉะนัน้อาการท่ีเกิดขึน้จากความเสียหายนัน้ก็อาจจะหายไป แต่

รา่งกายก็จะไม่สามารถสรา้งเนือ้เยื่อสมองขึน้มาทดแทนได ้หากถูกไวรสัท าลายไปแลว้" นพ.ก็อตตล์ีบระบุ ในงานวิจัยดงักล่าว มีการตรวจสอบภาพ

สแกนสมองจากก่อนและหลงัการติดเชือ้โควิด-19 และมุ่งเนน้การศึกษาเรื่องผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับระบบประสาท นพ.ก็อตตล์ีบกล่าวกบัผูส้ื่อข่าว

ของ CNBC ว่า การท่ีเนือ้เยื่อสมองถกูท าลาย อาจเป็นสาเหตท่ีุผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 หลายรายสญูเสียการรบัรูก้ลิ่น 

• (+/-) "ไบเดน" อำจหำรือ "สี จิน้ผิง" นอกรอบกำรประชุม G20 เดือนต.ค.นี้ นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงแห่งชาติของท าเนียบ

ขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัจะพยายามติดต่อหารือกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนในช่วงหลาย เดือนขา้งหนา้ พรอ้มระบุว่า 

อาจมีการประชุมทวิภาคีนอกรอบการประชมุสดุยอดของกลุ่ม G20 ท่ีจะจดัขึน้ท่ีอิตาลีในช่วงปลายปีนี ้นายซลัลิแวนแถลงต่อสื่อมวลชนทางโทรศพัท์

เมื่อวานนีเ้ก่ียวกับภารกิจของปธน.ไบเดนในยุโรปในช่วงสปัดาหท่ี์ผ่านมา โดยระบุว่า "เราไม่มีแผนการใดๆ ในขณะนี ้แต่ผมขอเรียนว่าผูน้  าทัง้สองมี

แนวโน้มท่ีจะเข้าร่วมการประชุม G20 ท่ีอิตาลีในเดือนต.ค." นายซัลลิแวนระบุว่า สหรฐัจะเริ่มด าเนินการในรูปแบบท่ีเหมาะสมในเร็วๆ นีเ้พื่อให้

ประธานาธิบดีทัง้ 2 ไดห้ารือกนั ซึ่งอาจผ่านทางโทรศพัท์, การหารือนอกรอบการประสดุยอดระดบันานาชาติ หรืออื่นๆ นอกจากนี ้นายซลัลิแวนกล่าว

เสริมว่า การพดูคยุกนันีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อส ารวจจดุยืนในความสมัพนัธข์องเรา และเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการสื่อสารกนัโดยตรงระหว่างผูน้  าทัง้ 2 ประเทศ 

 
 

ทีม่ำ: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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 ์   - -5.2M 

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

 01.30น. 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   30.7** 31.5 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   412K** 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.  1.5% 9.2% 

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