
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,767 1,751 1,733 

 1,803 1,826 1,843 

   

 

สรุป  ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง 38.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  แม้กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกเพ่ิมขึน้เกินคาดสู่ระดบั 412,000 รายในสปัดาห์

ที่แล้วซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 15 พ.ค.  แตโ่ดยราคาทองคํายงัคงปรับตวัต่อเน่ือง  โดยได้รับแรงกดดนัจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)สง่สญัญาณปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ถงึ 2 ครัง้ในปี 

2023  พร้อมกับเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจทัง้ใน GDP, อตัราการว่างงานและอตัราเงินเฟ้อ  ประกอบกับเฟดได้ส่งสญัญาณเร่ิมหารือกันเก่ียวกบัการปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตาม

มาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึง่ถือเป็นสญัญาณการเตรียมชะลอการใช้นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย  สถานการณ์ดงักลา่วยงัคงหนนุให้ดชันีดอลลาร์แข็งคา่ขึน้อีก +0.55% แตะระดบั

สงูสดุในรอบ 2 เดือนบริเวณ 92.008  และเป็นการแข็งค่า 2 วนัติดต่อกนัท่ีมากท่ีสดุในรอบ 15 เดือนซึง่เป็นปัจจยักดดนัอย่างหนกัต่อทองคํา  นัน่ทําให้ราคาทองคําร่วงหลดุแนวรับทางจิตวิทยา

บริเวณ 1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  และหลดุลงมาเคลื่อนไหวตํ่ากวา่เส้นคา่เฉลี่ยระยะ 50, 100 และ 200 วนัจนกระตุ้นแรงขายทางเทคนิคเพิ่มเติม  ทัง้นี ้ ปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัทางเทคนิคที่เป็น

ลบมากขึน้อยู่เบือ้งหลงัการดิ่งลงแตะระดบัตํ่าสดุในรอบ 5 สปัดาห์บริเวณ 1,867 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซือ้ขายเมื่อวานนี ้ ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองลดลง -3.79 ตนัสู่ระดบั 

1,041.99 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามผลการประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น(บีโอเจ) และวนันีไ้มม่ีกําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1825.23 1767.56 1811.10 1773.10 -38.50 1905.51 1882.35 1896.30 1902.60 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,854.56 27.36 90.70 

MA 50 Days 1,830.85 27.00 90.65 

MA 200 Days 1,836.25 25.71 91.51 

RSI 9 Days 24.66 29.55 80.13 

RSI 14 Days 32.35 36.30 70.19 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,041.99 -3.79 

ishare 17,842.76 -103.83 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9864 -0.1409 0.9761 
10 วนั 0.9357 -0.6561 0.9865 
20 วนั 0.9297 -0.5127 0.9582 
50 วนั 0.9551 0.6203 0.8860 
100 วนั 0.8701 0.3442 0.8313 
200 วนั 0.1867 -0.4110 0.4287 

 

 

18 มิถนุายน 2564 

คําแนะนาํ                 เน้นทํากําไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว  โดย

เส่ียงเข้าซือ้โซนแนวรับบริเวณ 1,771-1,767 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด) และหากราคาขยับขึน้ควร

แบ่งขายทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่านโซน 

1,797-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาฟืน้ตวัขึน้หลงัจากทิง้ตวัลงแรงตอ่เน่ือง อาจเห็นการแกว่งตวัออกด้านข้างเพ่ือสร้างฐานราคา ระหว่างวนัหากราคา

ทองคําไม่หลดุ 1,771-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ ทดสอบแนวต้านโซน 1,797-1,803 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ แตห่ากหลดุแนวรับแรก ราคาจะอ่อนตวัลงตอ่ประเมินแนวรับถดัไปท่ี 1,751-1,733 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยตวัเลขผู้ยื่นขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรก

เพ่ิมขึน้สู่ระดบั 412,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 15 พ.ค.  นอกจากนี ้ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานดงักล่าวสงูกว่าท่ี

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 360,000 ราย และสงูกวา่สปัดาห์ก่อนหน้านีท่ี้ระดบั 375,000 ราย 

• (+) เคร่ืองบนิจนี 28 ลาํ ล่วงลํา้น่านฟ้าไต้หวันรอบใหม่  กระทรวงกลาโหมไต้หวนัรายงานวา่ เคร่ืองบินทหารของจีน 28 ลําได้รุกลํา้น่านฟา้ไต้หวนัเม่ือ

วนัอังคารท่ีผ่านมา และไต้หวนัได้ส่งเคร่ืองบินขับไล่หลายลําไปประกบ รวมทัง้ได้เปิดทํางานระบบป้องกันตนเองทางอากาศเป็นการตอบสนองด้วย  

รายงานจากทางการไต้หวนัระบวุ่า เคร่ืองบินของจีน 28 ลําดงักลา่ว ประกอบด้วยเคร่ืองบินไอพ่นและเคร่ืองบินทิง้ระเบิด ซึง่บินเข้ามาในเขตแสดงตนเพ่ือ

ป้องกนัภยัทางอากาศของไต้หวนัทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้  ทางโฆษกรัฐบาลจีนมีรายงานว่า การส่งเคร่ืองบินทหารจีนเข้าไปในเขตน่านฟ้าไต้หวนัมีขึน้

เพ่ือตอบโต้ต่อแถลงการณ์ของผู้ นําประเทศสมาชิกกลุ่มจี-7 (G-7) เม่ือวันอาทิตย์ ท่ีเรียกร้องให้มีแนวทางท่ีสันติเพ่ือจัดการข้อพิพาทระหว่างจีน

แผ่นดินใหญ่กบัไต้หวนั ซึ่งทางจีนระบุว่ากลุ่มจี-7 กําลงัแทรกแซงกิจการภายในของจีน  ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา จีนได้ส่งเคร่ืองบินและเรือรบรุกลํา้เข้าไปใน

อาณาเขตของไต้หวนัหลายครัง้ เพ่ือกดดนัทางการเมืองและการทหารต่อไต้หวนั รวมทัง้ครัง้ล่าสดุเม่ือเดือนเมษายน ท่ีมีเคร่ืองบินรบของจีน 25 ลําบินเข้า

ไปในเขตแสดงตนเพ่ือปอ้งกนัภยัทางอากาศของไต้หวนัเช่นกนั 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 210.22 จุด วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนนี ้(17 มิ.ย.) หลงัจากธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) สง่สญัญาณปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2566 ซึง่เร็วกวา่การคาดการณ์เดิมถึง 1 ปี และเฟดคาดว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 2 

ครัง้ในปี 2566 อย่างไรก็ดี การพุง่ขึน้ของหุ้นกลุม่เทคโนโลยีช่วยหนนุดชันี Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยได้ปัจจยัหนนุจากความหวงัที่วา่เศรษฐกิจสหรัฐจะ

ฟืน้ตวัอย่างแข็งแกร่ง  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 33,823.45 จุด ลดลง 210.22 จุด หรือ -0.62% ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,221.86 จดุ ลดลง 

1.84 จดุ หรือ -0.04% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,161.35 จดุ เพ่ิมขึน้ 121.67 จดุ หรือ +0.87% 

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับเฟดส่งสัญญาณเร่งขึน้ดอกเบีย้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(17 มิ.ย.) โดยดอลลาร์ยงัคงได้รับปัจจยับวกจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณวา่การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อาจเกิดขึน้

ในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 1 ปี ขณะท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเปิดเผยว่า กรรมการเฟดได้เร่ิมหารือกนัเก่ียวกบัการปรับลดวงเงินใน

โครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ดชันีดอลลาร์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุ

ในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.79% แตะที่ 91.8715 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.9171 ฟรังก์ จากระดบั 0.9061 ฟรังก์ และ

แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2351 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2266 ดอลลาร์แคนาดา แตเ่ม่ือเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์อ่อนค่าลง

แตะท่ีระดบั 110.24 เยน จากระดบั 110.49 เยน  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1914 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2018 ดอลลาร์ ขณะท่ี

เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3925 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4003 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 0.7553 ดอลลาร์ จากระดบั 

0.7615 ดอลลาร์ 

• (+/-) Conference Board เผยดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจดีดตัวเดือนที่ 3 ในพ.ค.  Conference Board เปิดเผยว่า ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจ Leading Economic 

Index (LEI) ปรับตวัขึน้ 1.3% สูร่ะดบั 114.5 ในเดือนพ.ค. โดยดีดตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 3 ติดตอ่กนั และสอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์  ทัง้นี ้

ดชันี LEI พุง่ขึน้เหนือระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ก่อนหน้านีท้ี่ทําไว้ในเดือนม.ค.2563 

• (+/-) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอตแลนติกตํ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันี

ภาวะธรุกิจในภมิูภาคมิด-แอตแลนติกร่วงลงเป็นเดือนที่ 2 โดยปรับตวัลงสูร่ะดบั 30.7 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 31.5 ในเดือนพ.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์

ก่อนหน้านีว้า่ดชันีภาวะธรุกิจจะอยู่ที่ระดบั 31.0 ในเดือนมิ.ย. 

 

 

 

 

                         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   30.7** 31.5 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   412K** 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 

 
 

 


