
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,843 1,829 1,813 

 1,867 1,879 1,891 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 8.89 ดอลลารต์่อออนซแ์ละเป็นการปรบัตวัลดลงเป็นวนัที่ 3 ติดต่อกนั  แมว้่าเมื่อคืนนีก้ารเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐับางส่วนจะออกมาแย่เกินคาด  
อาทิ ยอดคา้ปลีกที่ลดลง 1.3% ในเดือนพ.ค. และลดลงมากกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณก์่อนหน้านีว้่าจะลดลง 0.8% และดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)ที่ออกมาแย่เกินคาดเช่นกัน  
อย่างไรก็ดี  การพุ่งขึน้เกินคาดของตวัเลขเงินเฟ้อในฝ่ังผูผ้ลิต  สะทอ้นจากดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ที่ดีดตัวขึน้ 0.8% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน  ไดก้ระตุน้การคาดการณว์่า ธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด)จะเร่ิมอภิปรายเกี่ยวกบัการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชมุที่ก าลงัจะเสรจ็สิน้ลงในช่วงตี 1 ของคืนวนันี ้ นั่นส่งผลหนุน
ดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้และแกว่งตวัไม่ไกลจากระดับสงูสดุในรอบ 1  เดือนซึ่งส่งผลกดดนัการฟ้ืนตวัของราคาทองค า  แต่การปรบัตวัลงของราคายงัอยู่ในกรอบจ ากดัเช่นกนั  เนื่องจากนักลงทุน
ยงัคงรอความชดัเจนว่านโยบายการเงินของเฟดจะมุ่งไปในทิศทางใด  นั่นท าใหร้าคาทองค าแกว่งตวัผนัผวนในกรอบแคบ  ดา้นกองทนุ SPDR  ถือครองทองไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิตตาม
การเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งและขอ้มลูการเร่ิมสรา้งบา้น  รวมถึงจบัตาผลการประชมุเฟด คาด“คง” ดอกเบีย้และวงเงิน QE ตามเดิม  แต่แนะน ารอดสูญัญาณการด าเนินนโยบายการเงินใน
อนาคตโดยเฉพาะความชดัเจนเกี่ยวกับประเด็นการลดวงเงิน QE  รวมถึงมมุมองต่อเศรษฐกิจสหรฐัผ่านทางแถลงการณข์องประธานเฟด, Economic  Projections (คาดการณ ์GDP, อตัราการ
ว่างงาน และอตัราเงินเฟ้อ) และ Dot  Plot(คาดการณอ์ตัราดอกเบีย้ของเจา้หนา้ที่เฟด  ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค าผนัผวนได้ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1869.00 1851.54 1864.80 1857.10 -8.89 1905.51 1882.35 1896.30 1902.60 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,879.19 27.74 90.30 

MA 50 Days 1,830.53 26.99 90.64 

MA 200 Days 1,838.10 25.72 91.52 

RSI 9 Days 37.57 47.47 60.62 

RSI 14 Days 46.10 51.46 54.32 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,044.61 0.00 

ishare 17,946.59 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.7025 -0.8717 0.7937 

10 วัน 0.5988 -0.6636 0.9078 

20 วัน 0.6253 -0.0827 0.6690 

50 วัน 0.9580 0.7592 0.9011 

100 วัน 0.8475 0.3037 0.8354 

200 วัน 0.1672 -0.4233 0.3910 

 

 

16 มิถนุายน 2564 

ค ำแนะน ำ                ชะลอการซื้อห ากราคาห ลุด โซน  1,843 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาดีดตัวขึ้น แนะน าเปิด
สถานะขายในโซน 1,867-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทุนหากยืนเหนือ 1,879 ดอลลารต์่อออนซ)์ ค านึงถึง
ความผันผวนของราคาจากการประชุมเฟด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ราคาทองค าปรบัตัวลงมาพอเขา้ใกล้โซนแนวรบั 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงดีดกลับสั้นๆ 
เบือ้งตน้อาจตอ้งระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครัง้ หากราคายงัไม่มีแรงซือ้มากพอหรือมีปัจจัยใหม่
มาดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวตา้นที่ 1,867-1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 94.42 จุด นลท.วิตกเงินเฟ้อ-จับตาผลประชุมเฟด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื่อคืนนี ้(15 มิ.ย.) เน่ืองจากนัก
ลงทุนผิดหวงัท่ียอดคา้ปลีกของสหรฐัลดลงมากกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ไว ้นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของตวัเลขเงินเฟ้อยงัสรา้งความวิตกกังวลใหก้ับนัก
ลงทุนท่ีก าลังรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวันนี ้ขณะท่ีนักวิเคราะหส์่วนหน่ึงคาดการณ์ว่า คณะกรรมการเฟดจะเริ่มอภิปราย
เก่ียวกับการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมครัง้นี ้ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 
34,299.33 จุด ลดลง 94.42 จุด หรือ -0.27% ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,246.59 จุด ลดลง 8.56 จุด หรือ -0.20% ดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 14,072.86 จุด ลดลง 
101.29 จดุ หรือ -0.71% 

• (+) เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตต ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ รายงานในวันนีว่้า ดชันีภาคการผลิต 
(Empire State Index) ลดลง 7 จดุ สู่ระดบั 17.4 ในเดือนมิ.ย. โดยปรบัตวัลงเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกนั และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 23.0 

• (+) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกลดลง 1.3% ในเดือนพ.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 
0.9% ในเดือนเม.ย.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้นีว่้ายอดคา้ปลีกลดลง 0.8% ในเดือนพ.ค.  ส่วนยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต ์
น า้มนั วสัดกุ่อสรา้ง และอาหาร ลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. หลงัจากลดลง 0.4% ในเดือนเม.ย. 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านร่วงต ่าสุดรอบ 10 เดือนในมิ.ย.  สมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นผูส้รา้งบา้นลดลง 2 จดุ สู่ระดบั 81 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนส.ค.2563  การชะลอตวัของดชันีความเชื่อมั่นมีสาเหตุจากสต็อก
บา้นท่ีมีจ ากดั รวมทัง้การพุ่งขึน้ของราคาบา้น และตน้ทนุในการก่อสรา้ง 

• (-) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึน้ 0.8% ในเดือนพ.ค.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รายงานในวนันีว่้า การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวม
ของสหรฐัเพิ่มขึน้ 0.8% ในเดือนพ.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนเม.ย.  

• (-) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจลดลงมากกว่าคาดในเดือนเม.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจลดลง 
0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนมี.ค.  นักวิเคราะหค์าดการณ์ก่อนหนา้นีว่้า สต็อกสินคา้คงคลังภาคธุรกิจลดลง 
0.1% ในเดือนเม.ย. 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของ
ผูผ้ลิต ดีดตวัขึน้ 0.8% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สงูกว่าตวัเลขคาดการณท่ี์ระดบั 0.6% หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนเม.ย.  เมื่อเทียบรายปี ดชันี 
PPI พุ่งขึน้ 6.6% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการปรบัตัวขึน้มากเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2553 และสูงกว่าตัวเลข
คาดการณท่ี์ระดบั 6.3% หลงัจากดีดตวัขึน้ 6.2% ในเดือนเม.ย.  ส่วนดชันี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน พุ่งขึน้ 5.3% ในเดือนพ.ค. 
เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรบัตวัขึน้มากเป็นประวตัิการณน์บัตัง้แต่เริ่มมีการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวในปี 2557 

• (-) ดอลล์แข็งค่าหลังบอนดยี์ลดพ์ุ่ง ตลาดจับตาผลประชุมเฟด  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(15 มิ.ย.) โดยไดปั้จจัยหนุนจากการพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั ก่อนท่ีนักลงทนุจะรูผ้ลการประชุมของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวันนีต้ามเวลาสหรฐั  ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้
เงิน เพิ่มขึน้ 0.01% แตะท่ี 90.5363 เมื่อคืนนี ้ ดอลลรส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2191 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2145 
ดอลลารแ์คนาดา แต่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงัก์สวิส ท่ีระดบั 0.8984 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9000 ฟรงัก ์และทรงตวัเมื่อเทียบกบัเงินเยนท่ีระดบั 110.09 เยน  
ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.2124 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2117 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.4083 ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.4108 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7682 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7708 ดอลลารส์หรฐั 

• (+/-) ท่ัวโลกจับตาประชุมซัมมิต "ไบเดน VS ปูติน" พรุ่งนี้  ทั่วโลกจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรฐั และ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารัสเซีย ท่ีกรุงเจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์ในวนัพรุ่งนี ้ การประชุมดงักล่าวจะเป็นการประชุมแบบพบหนา้กันเป็นครัง้แรก
ของผูน้  าทัง้สอง และมีขึน้ท่ามกลางความสัมพันธท่ี์ตกต ่าระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความขัดแยง้เก่ียวกับกรณียูเครน , ความมั่นคงทางไซเบอร ,์ สิทธิ
มนษุยชน และการแทรกแซงการเลือกตัง้ในสหรฐั   
 
 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

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. เยอรมนี 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 ม.ิ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 ์   - -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   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. เยอรมนี 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 
*ท่ีมา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 11 มิถนุายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


