
  

              ราคาทองค ามีการทิง้ตัวลงแรง ขณะที่ระหว่างวันการ
ดีดตัวขึ้นเป็นไปอย่างจ ากัดและไม่สามารถยืนเหนือ  1,829-1,843 
ดอลลารต่์อออนซ ์ จะเกิดแรงขายกดดันให้ราคาลงมาสู่แนวรับ 1,795 
ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนได้มีโอกาสฟ้ืนขึน้ แต่หากหลุดราคามีโอกาส
ขยับลงต่อเพ่ือสร้างฐานต่อไป 

 

17 มิถุนายน 2564    

 

สรุป  ดีมานดท์องค าจากอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคทองค าอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน มีแนวโน้มอยู่ในภาวะซบเซา หากการระบาดของโควิดมีการ
กลับมาเร่งตัวขึน้ ทั้งนี ้คณะท างานดา้นโรคโควิด-19 และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแพทยใ์นรฐัมหาราษฏระของอินเดียเตือนว่า ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด -19 ในรฐัอาจ
เพิ่มขึน้เป็นทวีคณูในการระบาดระลอกท่ี 3 ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้หากประชาชนไม่ปฏิบตัิตามมาตรการอย่างถูกตอ้ง  "เชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา พลสั (Delta Plus) 
อาจน าไปสู่การระบาดรอบท่ี 3 ในรฐัมหาราษฏระ โดยเชือ้ดังกล่าวนัน้สามารถแพร่กระจายไดเ้ร็วขึน้สองเท่า" เจา้หนา้ท่ีรายหน่ึงกล่าวในระหว่างการประชุม
ร่วมกับนายอุดธาฟ ธักเคเรย ์มุขมนตรีแห่งรฐัมหาราษฏระเมื่อวานนี ้แนวโนม้ดังกล่าว อาจส่งผลใหแ้รงซือ้ทองค ากายภาพจากฝ่ังอินเดียเป็นไปอย่างจ ากัด 
อย่างไรก็ดี ช่วงนีเ้นน้ติดตามขอ้มลูสหรฐัประกอบการลงทุนในตลาดทองค าเป็นส าคญั โดยคืนนีจ้ะมีการเปิดเผย ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟด ฟิลาเดลเฟีย 
จ านวนผูข้อรบัสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   เบือ้งต้น หากราคาทองค ายังไม่สามารถฝ่าแนวตา้นบริเวณ 
1,829-1,843 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีโอกาสท่ีราคาทองค าจะปรบัย่อลงมาบริเวณแนวรบั 1,795 ดอลลารต์่อออนซ ์จับตาแนวรบัดงักล่าว หากยืนได ้มีแนวโนม้
ฟ้ืนตวัขึน้ระยะสัน้ แต่หากยืนไม่ได ้ระวงัการปรบัตวัลงไปยงัแนวรบัถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
17/06/2564 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,811.60 1,803.32 -8.28 -0.46 

Spot Silver ($) 26.96 26.72 -0.24 -0.89 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.40 0.11 0.34 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,450 26,900 -550 -2.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.87 74.06 0.19 0.26 

ดชันดีอลลาร ์ 91.40 91.62 0.23 0.25 

เงนิยูโร (€/$) 1.1993 1.1940 -0.01 -0.44 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,795 1,781   1,767 

         1,829 1,843   1,857 

 

 



 

 

• (+)  ผู้เช่ียวชาญจีนชีส้หรัฐควรเป็นเป้าหมายต่อไปในการสืบหาต้นตอโควิด ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานโดยอา้งสื่อของรฐับาลจีนซึ่งระบุว่า 
นักระบาดวิทยาระดับอาวุโสของจีนเปิดเผยว่า การสืบหาตน้ตอของไวรสัโควิด -19 ในขั้นต่อไปนั้นควรจะมุ่งไปท่ีสหรฐัเป็นอันดับแรก หลังจากมี
ผลการวิจยัระบุว่า โรคโควิด-19 อาจแพร่ระบาดในสหรฐัมาตัง้แต่เดือนธ.ค. 2562 นายเจิง้ กว่าง หวัหนา้นกัระบาดวิทยากล่าวว่า ศูนยค์วบคุมและ
ป้องกันโรค (CDC) ของจีนใหส้มัภาษณก์ับหนงัสือพิมพโ์กลบอล ไทมสว์่า เป้าหมายการตรวจหาตน้ตอการระบาดของโรคโควิด-19 ควรเปลี่ยนไป
เป็นสหรฐั ซึ่งตรวจหาเชือ้ใหก้บัประชาชนไดล้่าชา้เมื่อเกิดการระบาดในช่วงแรกๆ นอกจากนี ้สหรฐัยงัเป็นท่ีตัง้ของหอ้งปฏิบตัิการทางชีววิทยาหลาย
แห่ง การแสดงความเห็นของนายกว่างมีขึน้หลงัจากท่ีสถาบนัสขุภาพแห่งชาติสหรฐั (NIH) ตีพิมพผ์ลการวิจยัดงักล่าว โดยระบุว่า มีการพบผูต้ิดเชือ้
โควิด-19 อย่างนอ้ย 7 รายใน 5 รฐัเป็นเวลาหลายสปัดาหก์่อนท่ีจะมีรายงานการพบผูต้ิดเชือ้รายแรกอย่างเป็นทางการในสหรฐั นอกจากนี ้นายจา้ว 
ลิเจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยงัแสดงความเห็นในงานวิจยัของสหรฐัว่า ถึงตอนนี ้เราเห็นไดช้ดัแลว้ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 มี
ตน้ตอมาจากหลายแหล่ง และประเทศอื่นๆ ก็ควรใหค้วามรว่มมือกบั WHO ดว้ย 

• (-) รัฐมหาราษฏระของอินเดียเตือนโควิดสายพันธุ์ "เดลตา พลัส" อาจท าให้เกิดระบาดรอบ 3 คณะท างานด้านโรคโควิด-19 และ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแพทยใ์นรฐัมหาราษฏระของอินเดียเตือนว่า ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในรฐัอาจเพิ่มขึน้เป็นทวีคูณในการระบาดระลอกท่ี 3 ท่ี
อาจจะเกิดขึน้ได ้หากประชาชนไม่ปฏิบตัิตามมาตรการอย่างถกูตอ้ง  "เชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา พลสั (Delta Plus) อาจน าไปสู่การระบาดรอบท่ี 3 
ในรฐัมหาราษฏระ โดยเชือ้ดังกล่าวนั้นสามารถแพร่กระจายไดเ้ร็วขึน้สองเท่า" เจา้หนา้ท่ีรายหน่ึงกล่าวในระหว่างการประชุมร่วมกับนายอุดธาฟ 
ธักเคเรย ์มขุมนตรีแห่งรฐัมหาราษฏระเมื่อวานนี ้สมาชิกของคณะท างานยงัเตือนว่า รฐัมหาราษฏระอาจเขา้สู่การระบาดรอบท่ี 3 ก่อนท่ีการระบาด
รอบท่ี 2 จะคลี่คลายลง หากประชาชนไม่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัโรคโควิด-19  

• (-)  แคลิฟอรเ์นียเสนอบัตรเข้าสวนสนุกฟรี หวังจูงใจประชาชนฉีดวัคซีนกันโควิด รฐัแคลิฟอรเ์นียซึ่งเป็นรฐัท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในสหรฐั 
เตรียมมอบบตัรเขา้สวนสนุกฟรีจ านวน 50,000 ใบ เพื่อเป็นแรงจงูใจใหป้ระชาชนเขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 นายเกวิน นิวซมั ผูว้่าการ
รฐัแคลิฟอรเ์นียกล่าวท่ีสวนสนุกซิกซ์แฟลกส์เมจิคเมาน์เทน (Six Flags Magic Mountain) ในเมืองวาเลนเซีย ลอสแอนเจลิสเคาน์ตีว่า ชาว
แคลิฟอรเ์นียจ านวน 50,000 คนท่ีเขา้รบัการฉีดวคัซีนใหม่จะไดร้บับัตรเขา้สวนสนุกซิกซแ์ฟลกส ์4 แห่งในแคลิฟอรเ์นียฟรี ณ จุดฉีดวคัซีนจนกว่า
บัตรจะหมด นายนิวซัมกล่าวว่า "เราจะเปิดเศรษฐกิจแคลิฟอรเ์นียเต็มรูปแบบอีกครัง้ แต่เราจะไม่ยอมหยุดความพยายามของเราท่ีจะให้ชาว
แคลิฟอรเ์นียเขา้รบัการฉีดวคัซีนกนัมากขึน้ เพื่อที่เราทกุคนจะไดก้ลบัไปท ากิจกรรมและไปยงัสถานท่ีท่ีเรารกัไดอ้ีกครัง้อย่างปลอดภยั รวมถึงสถานท่ี
อันเป็นเอกลักษณ์ในรฐัเราดว้ย" ซิกซแ์ฟลกส ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ คอรป์อเรชัน ระบุว่า ยินดีจะบริจาคบัตรเข้าสวนสนุกจ านวน 50,000 ใบเพื่อ
สนบัสนนุความพยายามของรฐัแคลิฟอรเ์นียในการรณรงคใ์หป้ระชาชนเขา้ฉีดวคัซีนกนัมากขึน้ 

• (-) ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียว ก่อนเปิดฉากโอลิมปิก 1 เดือน รฐับาลญ่ีปุ่ นเตรียมตดัสินใจยกเลิกการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ในหลายพืน้ท่ี โดยค าสั่งดังกล่าวจะมีผลในวันอาทิตยท่ี์จะถึงนี ้(20 มิ.ย.) ซึ่งเป็นเวลา 1 เดือนก่อนท่ีการแข่งขันโตเกียว
โอลิมปิกจะเปิดฉากขึน้ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าตวัเลขผูต้ิดเชือ้อาจกลบัมาเพ่ิมขึน้อีก นอกจากกรุงโตเกียวแลว้ จงัหวดัท่ีเตรียมยุติการประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน ไดแ้ก่ ฮอกไกโด ไอจิ เกียวโต โอซากา้ เฮียวโกะ โอกายามะ ฮิโรชิมะ และฟุกุโอกะ ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้ หลงัจากท่ียอดผูต้ิด
เชือ้ทั่วประเทศลดลง ขณะท่ีอตัราการฉีดวคัซีนก็ค่อย ๆ รวดเรว็ขึน้ อย่างไรก็ตาม ยงัมีความวิตกกงัวลว่า การผ่อนคลายมาตรการดงักล่าว และการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุท่ี์ติดเชือ้ไดง่้ายนัน้ อาจท าใหจ้ านวนผูป่้วยดีดตวัขึน้อีก กรุงโตเกียวและอีก 8 จงัหวดัจะเปลี่ยนมาใชม้าตรการกึ่ง
ฉกุเฉินจนถึงวนัท่ี 11 ก.ค. ยกเวน้จงัหวดัโอกายามะและฮิโรชิมะ ซึ่งสถานการณป์รบัตวัดีขึน้จนไม่จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการดงักล่าว 
 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard Wealth และ Efinancethai 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้

 
 

 

 


