
 

 

 

 

   

สรุป    ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นในช่วงเช้าวนันี �ในตลาดเอเชีย  โดยได้รับแรงหนนุจากถ้อยแถลงของนายพาวเวล ประธานเฟด ที(ยํ �าชัดเมื(อวานนี �ว่า  “เฟดจะไม่ขึ �นอตัราดอกเบี �ย
รวดเร็วเกินไปเพียงเพราะกงัวลเกี(ยวกบัภาวะเงินเฟ้อ”  ซึ(งสญัญาณดงักล่าวสะท้อนว่าเฟดจะยงัไม่เร่งขึ �นดอกเบี �ย  เป็นปัจจัยที(ช่วยสร้างแรงหนนุให้แก่ราคาทองคํา อย่างไรก็ดี  
การปรับตวัของราคาทองคําเช้านี �ถกูสกดัช่วงบวกจากการทะยานขึ �นของสินทรัพย์เสี(ยง  หลงัจากตลาดหุ้นเอเชียเคลื(อนไหวในแดนบวก ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐขานรับถ้อย
แถลงของประธานเฟดเช่นเดียวกบัทองคํา  ประกอบกบับิตคอยน์ดีดตวัขึ �นแรงเกือบ +19% จากระดบัตํ(าสดุเมื(อคืนนี �บริเวณ 28,600 ดอลลาร์สู่ระดบั 34,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้า
วนันี � จึงบั(นทอนแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพิ(ม  แต่ถงึแม้ราคาทองคําในตลาดโลกจะฟื�นตวัอย่างจํากดั  แต่ราคาทองคําประเทศกลบัได้รับอานิงสงค์เชิงบวกจากการ
อ่อนค่าของค่าเงินบาท  ทั �งนี �  เงินบาทเช้านี �อ่อนค่าแตะระดบั 31.80 บาท  แตะระดบัอ่อนค่าสดุนบัตั �งแต่เดือนก.ค.ปี 2020 ส่งผลให้ราคาทองคําในประเทศปรับตวัขึ �นมากกว่า
ราคาทองคําในตลาดโลกเมื(อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์  ขณะที(ตลาดจับตาการประชุม กนง. ของไทยในช่วงบ่ายของวนันี �  หากมีการปรับลดมมุมองเศรษฐกิจไทยลงมากกว่าคาดอาจ
ส่งผลกดดนัเงินบาทให้อ่อนค่าลงต่อได้   

สําหรับแนวโน้ม Gold Spot ประเมินว่า  หากการอ่อนตวัลงของราคาทองคําไม่มากและยงัสามารถรักษาระดบัเหนือแนวรับ ได้  ราคาทองคํายงัมีลุ้นดีดขึ �นทดสอบแนว
ต้าน 1,790-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาทองคําไม่สร้างระดบัตํ(าสดุใหม่ของสปัดาห์ก่อนหน้า จะให้เกิดแรงซื �อทํากําไรสลบัเข้ามาเพิ(มขึ �น ทั �งนี � ประเมินแนวรับที( 1,767-
1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์   

ด้านกลยทุธ์การลงทนุ เน้นการลงทนุระยะสั �น  โดยอาจเข้าซื �อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,767-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,761 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจทยอยแบ่งทองคําออกขายทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่านแนวต้านที( 1,790-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ผ่านได้สามารถถือต่อ 

                    เปิดสถานะซื �อเพื�อทํากําไรระยะสั �นเมื�อราคาอ่อน

ตัวลงมาใกล้ 1,767-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 

1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือหากรับความเสี�ยงได้ไม่มาก หรือ 

หากถอืครองทองคาํอยู่แล้วอาจเลือกชะลอการเข้าซื �อ 

 

23 มิถุนายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

23/06/2564 11:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,777.60 1,781.20 3.60 0.20 

Spot Silver ($) 25.75 25.96 0.21 0.82 

เงนิบาท (฿/$) 31.71 31.80 0.09 0.28 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,750 26,850 100.00 0.37 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.81 75.30 0.49 0.65 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.71 91.87 0.16 0.17 

เงนิยโูร (€/$) 1.1938  1.1920  -0.0018  -0.1500  

ที�มา : Aspen 

 

 

 

     1,761   1,749 1,733 

      1,796   1,812 1,826 



 

 

• (+) "พาวเวล" ให้คํามั�นไม่ใช้ความกังวลเรื�องเงนิเฟ้อเป็นแรงผลักดันเร่งขึ �นดอกเบี �ย  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้
แถลงตอ่คณะอนกุรรมการวา่ด้วยวกิฤตการณ์โควดิ-19 ประจําสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงเช้าตรู่วนันี �ตามเวลาไทยว่า เฟดมีความมุ่งมั(นที(จะสนบัสนนุ
ตลาดแรงงานให้ฟื�นตวัเป็นวงกว้างและครอบคลมุ และเฟดจะไม่ใช้ความวิตกกงัวลเกี(ยวกบัภาวะเงินเฟ้อเป็นแรงผลกัดนัให้ต้องเร่งปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย
รวดเร็วเกินไป  "ตวัเลขเงินเฟ้อที(พุ่งขึ �นเมื(อเร็วๆนี �ไม่ได้บ่งชี �ว่าเฟดจําเป็นต้องเร่งปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย เนื(องจากเรามองว่าการดีดตวัของเงินเฟ้อเป็น
ผลกระทบโดยตรงที(เกิดจากการเปิดเศรษฐกิจของสหรัฐ เราจะไม่ปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยก่อนเวลาอนัควรเพียงเพราะความกงัวลเรื(องเงินเฟ้อเพียงปัจจยั
เดียว แต่เราจะรอให้มีหลักฐานชัดเจนเกี(ยวกับปัญหาที(เกิดจากเงินเฟ้อหรือภาวะไร้สมดุลในด้านอื(นๆ ก่อนที(จะตัดสินใจใดๆเกี(ยวกับทิศทางอัตรา
ดอกเบี �ย" นายพาวเวลกล่าว  นายพาวเวลยงักล่าวด้วยวา่ การพุ่งขึ �นของอตัราเงินเฟ้อเมื(อไม่นานมานี � ไม่ได้สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที(ตงึตวัเป็นวงกว้าง
จนทําให้เฟดต้องปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย เนื(องจากตวัเลขเงินเฟ้อที(เพิ(มขึ �นนั �น เป็นผลมาจากความต้องการสินค้าและการบริการที(เพิ(มขึ �นอย่างมหาศาล 
และภาวะติดขดัด้านอุปทานที(เกิดขึ �นในช่วงที(สหรัฐเริ(มเปิดเศรษฐกิจ หลงัจากต้องปิดเศรษฐกิจเป็นเวลานานเนื(องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยนายพาวเวลเชื(อวา่ แรงกดดนัด้านเงินเฟ้อที(เกิดจากการพุ่งขึ �นของราคาผู้บริโภคนั �น จะชะลอตวัลงในท้ายที(สดุ  "ผมอาจกล่าวได้ว่าผลกระทบเหล่านี �มี
ขนาดใหญ่กว่าที(เราคาดการณ์ไว้ และอาจจะกลายเป็นผลกระทบที(ยืดเยื �อยาวนานกว่าที(เราคาด แต่ผมเชื(อว่าข้อมลูที(เราจะได้รับในวนัข้างหน้านั �นจะ
สนบัสนนุมมุมองของเราที(วา่ ผลกระทบจากปัจจยัเหล่านี �จะอ่อนแรงลงในวนัข้างหน้า ซึ(งจะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลงสู่ระดบัตํ(ากว่าเป้าหมายของ
เรา แตแ่น่นอนวา่ หากผลลพัธ์ที(ออกมาไม่เป็นตามที(เราคาดไว้ เราก็จะใช้เครื(องมือตา่งๆที(เหมาะสมเพื(อรับมือกบัเรื(องนี �" นายพาวเวลกล่าว  นายพาวเวล
ยงัได้กล่าวถงึนโยบายการเงินของเฟดในวนัข้างหน้า โดยเขาให้คํามั(นวา่ เฟดจะจบัตาข้อมลูสถิตขิองตลาดแรงงานเป็นวงกว้าง ซึ(งรวมถึงจบัตาดวู่าตวัเลข
จ้างงานของประชาชนกลุ่มผิวสีและกลุ่มอื(นๆมีความแตกตา่งกนัมากเพียงใด   

• (+) ทองฟิวเจอร์ฟื�นตัวเช้านี � หลัง "พาวเวล" ให้คํามั�นเฟดไม่เร่งขึ �นดอกเบี �ย  ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตวัขึ �นในช่วงเช้านี � หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้คํามั(นว่า เฟดจะไม่เร่งปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยอย่างรวดเร็ว  ณ เวลา 09.19 น.ตามเวลาไทย สญัญาทองคําตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ดีดตวัขึ �น 3.2 ดอลลาร์ หรือ 0.18% แตะที( 1,780.60 ดอลลาร์/ออนซ์ 

• (+) 4 กูรูเศรษฐศาสตร์ จับตา กนง.หั�น ‘จีดีพี’ปี 64 ตํ�า2%  จบัตาประชุมกนง.นักที(4วนัพุธนี � ด้าน4นักเศรษฐศาสตร์คาด มีโอกาสเห็น กนง.คง
ดอกเบี �ยยาวถงึปี66 พร้อมหั(นจีดีพีไทยตํ(า2% จากผลกระทบโควดิระลอก3  จากวกิฤตไิวรัสโคโรนา สายพนัธ์ใหม่ หรือโควิด-19 ที(เกิดขึ �นเป็นระลอก 3 ถือ
วา่สร้างความไม่แน่นอน ให้กบั “เศรษฐกิจไทย”ตอ่เนื(อง ทําให้การคาดการณ์ การขยายตวัของเศรษฐกิจไทย หรือจีดีพีปีนี � คาดการณ์ได้ยากขึ �น  รวมไปถึง
การใช้ “นโยบายการเงิน” ที(อาจใช้เครื(องมือแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป และหันไปสู่ เครื(องมือที(แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ �น  ดังนั �นการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง. ครั �งที( 4ของปี 2564 ในวนัพธุที( 23มิ.ย. นี �ก็ถือเป็นอีกนดัสําคญั ที(ตลาด และนกัลงทนุ “ติดตาม”มาก เพราะไม่ใช่
แคลุ่้นวา่กนง.จะปรับ “ดอกเบี �ย”หรือไม่ แตย่งัรวมไปถงึการปรับมมุมองเศรษฐกิจไทยปีนี �จาก ผลกระทบโควดิ ระลอก 3 ด้วย จากเดมิที(คาดขยายตวั 3% 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามทศิทางหุ้นนิวยอร์ก หลังปธ.เฟดส่งสัญญาณไม่เร่งขึ �นดอกเบี �ย  ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในเช้าวนันี � ตามทิศทาง
ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที(ปิดบวกเมื(อคืนนี � หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้คํามั(นว่า เฟดจะไม่เร่งปรับขึ �น
อตัราดอกเบี �ยเร็วเกินไป โดยถ้อยแถลงดงักล่าวเป็นปัจจยัหนนุหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ(งเป็นหุ้นที(มีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี �ย  ดชันี SSE Composite 
ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันี �ที( 3,559.40 จุด เพิ(มขึ �น 1.99 จุด หรือ +0.06%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี(ปุ่ นเปิดวนันี �ที( 28,886.92 จุด เพิ(มขึ �น 2.79 จุด หรือ 
+0.01% และดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวนันี �ที( 28,468.24 จดุ เพิ(มขึ �น 158.48 จดุ หรือ +0.56%  

• (-) แอสตราเซเนกา ยันวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิผลกับ 2 ไวรัสกลายพันธ์ุที�พบในอินเดีย  แอสตราเซเนกา ยืนยนัวคัซีนโควิด-19 ของบริษัท มี
ประสิทธิผลในการรับมือกบัโควิดกลายพันธุ์ 2 ชนิดที(พบครั �งแรกในอินเดีย ตามรายงานของรอยเตอร์  แอสตราเซเนกา ออกแถลงการณ์ในวนัองัคาร 
อ้างอิงการศกึษาโดยมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด ที(ตรวจสอบระดบัภมูิคุ้มกนัในเลือดของผู้ ที(หายป่วยจากโควิดกลายพนัธุ์ 2 ชนิดที(พบในอินเดีย ได้แก่ สาย
พนัธุ์เดลตา (Delta) และแคปปา (Kappa) เทียบกบัผู้ ที(ได้รับวคัซีนโควดิของแอสตราเซเนกา ซึ(งพบวา่วคัซีนมีประสิทธิผลกบัโควดิกลายพนัธุ์ทั �งสองชนิด 

 
ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, VOAthai และ Efinancethai 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที( 21 มิ.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ - - - 

วนัองัคารที( 22 มิ.ย. 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.  5.80M** 5.85M 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์  22** 18 

วนัพธุที( 23 มิ.ย. 01.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)  
 

0.50% 0.50% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

63.0 64.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

55.4 52.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

62.0 63.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

57.6 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

64.1 65.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   62.9 62.9 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   61.5 62.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   70.0 70.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.   876K 863K 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -7.4M 

วนัพฤหสับดีที( 24 มิ.ย. 18.00น. องักฤษ BOE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบี �ย  
 

0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2021   6.4% 6.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   382K 412K 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั(งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนพ.ค.   0.8% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั(งซื �อสินค้าคงทนเดือนพ.ค.   2.9% -1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนพ.ค.   0.9% 0.8% 

วนัศกุร์ที( 25 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE)   0.6% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   -2.7% -13.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   0.3% 0.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื(อมั(นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM   86.5 86.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนม.ิย.จาก UoM   - 4.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที(มีการประกาศออกมา 

*ที(มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที( 20 มิถนุายน 2564 ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


