
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,795 1,781 1,767 

 1,829 1,843 1,857 

   

 

สรุป  ราคาทองคําวานนีปิ้ดดิ่งลง 45.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดนัอย่างหนกัจากผลการประชมุธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ท่ีส่งสญัญาณในเชิงสายเหยี่ยว(Hawkish)หรือสนบัสนนุ

การคมุเข้มนโยบายการเงินมากกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  ทัง้นี ้ เฟดมีมติ “คง” อตัราดอกเบีย้ และคงวงเงิน QE  ที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือนตามเดิม  แต่ใน Economic Projections 

บ่งชีว้่าเฟดได้ปรับ “เพิ่ม” ตวัเลขคาดการณ์ GDP ในปี 2021 พร้อมปรับ “ลด” คาดการณ์อตัราการว่างงานในปี 2022 รวมถึงปรับ “เพิ่ม” คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อในปี 2021, 2022 และ 2023 

สะท้อนมมุมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ  นอกจากนี ้Dot plot ประจําเดือนมิ.ย.บ่งชีว้่า  มีกรรมการเฟด 13 รายจากทัง้หมด 18 คน  คาดว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 1 ครัง้ในปี 2023 

ขณะท่ี Median ของการคาดการณ์สะท้อนวา่เฟดจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 2 ครัง้ในปีดงักลา่ว  ซึง่ถือวา่เป็นการเร่งขึน้ดอกเบีย้เร็วกวา่การคาดการณ์ในเดือนมี.ค.  ขณะท่ีนายพาว

เวล ประธานเฟดระบวุา่ กรรมการเฟดได้เร่ิมหารือกนัเก่ียวกบัการปรับลดวงเงิน QE และการหารืออาจจะแล้วเสร็จในอีกไมก่ี่เดือนข้างหน้าในขณะที่เศรษฐกิจยงัคงฟืน้ตวั  โดยรวมจะเห็นได้วา่ผล

การประชมุเฟดรอบนีเ้ป็น Hawkish Surprise ท่ีตอกยํา้แนวโน้มว่าเฟดจะเร่ิมชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินในไม่ช้านี ้ ซึง่ถือเป็นปัจจยัหนนุดชันีดอลลาร์ให้แข็งกว่าเกือบ 1% จน

กดดนัราคาทองคําให้ดิ่งลงอยา่งหนกัจนทดสอบระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,804.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อคืนนี ้ ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -1.17 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยผล

สํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย,จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน และ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจจาก Conference Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1862.53 1804.27 1858.50 1811.60 -45.50 1905.51 1882.35 1896.30 1902.60 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,870.22 27.64 90.48 

MA 50 Days 1,831.04 27.01 90.64 

MA 200 Days 1,837.28 25.72 91.51 

RSI 9 Days 31.95 37.94 75.29 

RSI 14 Days 39.31 44.24 65.59 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,045.78 -1.17 

ishare 17,946.59 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9679 -0.8562 0.9532 
10 วนั 0.8365 -0.7216 0.9659 
20 วนั 0.8378 -0.3929 0.8666 
50 วนั 0.9552 0.6970 0.8935 
100 วนั 0.8667 0.3293 0.8333 
200 วนั 0.1762 -0.4148 0.4068 

 

 

17 มิถนุายน 2564 

คําแนะนาํ                หากราคาทองคํายังไม่สามารถฝ่าแนวต้าน

บริเวณ 1,829-1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทาํให้เป็นเพียง

การฟ้ืนตัวขึน้ระยะสัน้  และโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับ

ย่อลงมาบริเวณแนวรับ 1,804-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคํามีการทิง้ตวัลงแรง ทําให้ระยะสัน้มีโอกาสท่ีราคาดีดตวัขึน้ทดสอบแนวต้านระดบั 

1,829-1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือต้านดงักล่าวได้อย่างมัน่คง จะเกิด

แรงขายกดดนัให้ราคาลงมาสูแ่นวรับถดัไป 1,804-1,795 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านตํ่ากว่าคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านเพ่ิมขึน้ 3.6% ในเดือน

พ.ค. สูร่ะดบั 1.572 ล้านยนิูต แตต่ํ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 1.630 ล้านยนิูต จากระดบั 1.517 ล้านยนิูตในเดือนเม.ย.  อย่างไรก็ดี ตวัเลขการ

เร่ิมต้นสร้างบ้านยงัคงได้รับผลกระทบจากการพุง่ขึน้ของราคาไม้ และวสัดอ่ืุนๆในการสร้างบ้าน  สว่นการอนญุาตก่อสร้างบ้านลดลง 3.0% สู่ระดบั 1.681 

ล้านยนิูตในเดือนพ.ค. 

• (-) "พาวเวล" เผยกรรมการเฟดหารือลดวงเงนิ QE เล็งประเมินสถานการณ์ต่อเน่ืองก่อนดําเนินการ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ได้แถลงข่าวตอ่สื่อมวลชนภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุเม่ือวานนี ้(16 มิ.ย.) โดยระบวุา่ กรรมการเฟดได้เร่ิมหารือกนัเก่ียวกบัการปรับลด

วงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน และกรรมการเฟดจะยงัคง

หารือกนัในเร่ืองนีต้่อไปจนกว่าจะเห็น "ความคืบหน้าท่ียัง่ยืน" ซึง่หมายถึงตวัเลขการจ้างงานของสหรัฐท่ีขยายตวัอย่างเต็มศกัยภาพ และอตัราเงินเฟ้อดีด

ตวัขึน้สู่เป้าหมายของเฟดท่ีระดบั 2%  "ในการประชมุอีกหลายครัง้ข้างหน้านี ้คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) จะยงัคงประเมิน

ความคืบหน้าทางเศรษฐกิจว่ามีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสู่เป้าหมายของเฟดหรือไม่" นายพาวเวลกล่าว  นายพาวเวลได้แถลงกบัผู้สื่อข่าวอย่างชดัเจนว่า เฟด

จะสื่อสารกบัตลาดและสาธารณชนให้รับรู้ก่อนท่ีเฟดจะดําเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายในวนัข้างหน้า  "เราจะส่งสญัญาณให้ตลาดได้รับรู้ล่วงหน้า ก่อนที่

จะประกาศการตดัสินใจปรับเปลี่ยนโครงการซือ้สินทรัพย์ของเรา" นายพาวเวลกลา่ว 

• (-) เฟดคงดบ.ตามคาด แต่ส่งสัญญาณเร่งขึน้ดบ. ขณะเพิ่มคาดการณ์เงนิเฟ้อ  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉนัท์คงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ท่ีระดบั 0.00-0.25% ในการประชมุวนันี ้ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว้  นอกจากนี ้เฟดระบวุ่าจะยงัคงซือ้

พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน โดยเฟดจะซือ้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หม่ืนล้าน

ดอลลาร์/เดือน และซือ้ตราสารหนีท้ี่มีสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หม่ืนล้านดอลลาร์  อย่างไรก็ดี FOMC สง่สญัญาณ

ว่าการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อาจเกิดขึน้ในปี 2566 ซึง่เร็วกว่าเดิมท่ีได้ส่งสญัญาณในเดือนมี.ค.ว่าเฟดจะยงัไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จนกว่าจะถึงปี 2567  

ขณะเดียวกนั FOMC ยงัได้ปรับเพ่ิมคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนีสู้่ระดบั 3.4% ซึ่งสงูกว่าตวัเลขคาดการณ์ในเดือนมี.ค.ท่ีระดบั 2.4% และเพ่ิมคาดการณ์เงิน

เฟ้อสู่ระดับ 2.1% และ 2.2% ในปี 2565 และ 2566 ตามลําดบั  ทัง้นี ้ในรายงาน dot-plot ระบุว่า กรรมการเฟด 13 รายคาดว่าเฟดจะปรับขึน้อัตรา

ดอกเบีย้ในปี 2566 ขณะที่กรรมการเฟดสว่นใหญ่คาดวา่เฟดจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 2 ครัง้ในปีดงักลา่ว และมีเพียง 5 รายคาดวา่เฟดจะ

คงอัตราดอกเบีย้ตลอดปี 2566 ขณะท่ี 7 รายคาดว่าเฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างเร็วท่ีสุดในปี 2565  ขณะเดียวกัน เฟดได้ปรับเพ่ิมคาดการณ์

เศรษฐกิจสหรัฐในปีนี ้โดยคาดว่าจะมีการขยายตวั 7% สงูกว่าตวัเลขคาดการณ์ในเดือนมี.ค.ท่ีระดบั 6.5% และคงตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัท่ี 3.3% 

ในปี 2565 ขณะท่ีปรับเพ่ิมตวัเลขการขยายตวัของเศรษฐกิจในปี 2566 สูร่ะดบั 2.4% จากเดิมที่ระดบั 2.2%  นอกจากนี ้เฟดได้คงคาดการณ์อตัราวา่งงาน

ที่ระดบั 4.5% ในปีนี ้และคาดวา่จะลดลงสูร่ะดบั 3.8% และ 3.5% ในปี 2565 และ 2566 ตามลําดบั 

• (-) ดอลล์แขง็ค่า รับเฟดส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(16 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่าการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อาจเกิดขึน้ในปี 2566 ซึง่เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 

1 ปี ขณะท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเปิดเผยวา่ กรรมการเฟดได้เร่ิมหารือกนัเก่ียวกบัการปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อน

คลายเชิงปริมาณ (QE)  ดชันีดอลลาร์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.68% แตะท่ี 

91.1540 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 110.49 เยน จากระดบั 110.09 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 

0.9061 ฟรังก์ จากระดบั 0.8984 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2266 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 

1.2191 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.2018 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2124 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้

แตะที่ระดบั 1.4003 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4083 ดอลลาร์  

• (-) ไบเดนเผยเจรจากับปูตนิเป็นไปด้วยด ีคาดช่วยฟ้ืนฟคูวามสัมพนัธ์ทวภิาค ี ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ นําสหรัฐ ได้ทําการแถลงข่าวในวนันี ้หลงั

เสร็จสิน้การประชมุสดุยอดครัง้ประวติัศาสตร์กบัประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูน ผู้ นํารัสเซีย ท่ีกรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์  ทัง้นี ้ปธน.ไบเดนกล่าวว่า การ

เจรจากบัปธน.ปติูนเป็นไปด้วยดี และในเชิงสร้างสรรค์ และมีแนวโน้มวา่ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียจะมีการพฒันาขึน้อย่างมีนยัสําคญั และไม่

มีการพดูจาข่มขู่กนัในการประชมุ ขณะท่ีสหรัฐและรัสเซียควรร่วมมือกนัในสิ่งท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกนั 

   

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 14 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: วนัไหว้บ๊ะจ่าง   - - 

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

วนัองัคารที่ 15 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   0.5%** 0.5% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   -0.7%** -0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีก เดือนพ.ค.   -1.3%** 0.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   17.4** 24.3 

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

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิต เดือนพ.ค.   75.2%** 74.9% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจ เดือนเม.ย.   -0.2%** 0.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนมิ.ย. โดย NAHB   81** 83 

วนัพธุท่ี 16 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน พ.ค.   1.68M** 1.76M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือน พ.ค.   1.57M** 1.57M 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   - -5.2M 

วนัพฤหสับดีที่ 17 มิ.ย. 01.00น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

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

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   
31.2 31.5 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
360K 376K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจจาก Conference Board   
1.3% 1.6% 

วนัศกุร์ที่ 18 มิ.ย. ไมร่ะบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบโีอเจ (BOJ Policy Rate)   
-0.10% -0.10% 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   
0.7% 0.8% 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 11 มิถนุายน 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


