
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบแคบระหว่าง 1,772.40-1,780.08 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัไม่มีปัจจัยใหม่เด่นชัดเขา้มาชีน้  าทิศทางราคาทองค าเพิ่มเติม  ขณะที่
นายมาหห์มดุ แวซี หวัหนา้คณะท างานของประธานาธิบดีอิหรา่น กล่าวในวนัพธุ(23 มิ.ย.)ว่า สหรฐัยินยอมที่จะยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทัง้หมดเกี่ยวกบัการส่งออกน า้มัน
และการส่งสินคา้ทางเรือของอิหร่าน รวมทัง้ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรต่อเจา้หนา้ที่ระดบัสูงบางรายของอิหรา่น อย่างไรก็ดี ยงัคงไม่มีการยืนยนัเรื่องดงักล่าวจากทางการ
สหรฐั โดยนายเจค ซุลลิแวน ที่ปรกึษาความมั่นคงแห่งชาติสหรฐั กล่าวเม่ือวนัอาทิตยว์่า ทัง้สองฝ่ายยงัคงมีเร่ืองที่จะตอ้งเจรจาอีกมาก รวมทัง้มาตรการคว ่าบาตรและขอ้
ผูกพนัดา้นนิวเคลียรท์ี่อิหร่านจะตอ้งใหส้ัญญา ขณะที่เจา้หนา้ที่ยุโรปกล่าวเช่นกันว่าการเจรจายังไม่ไดข้อ้สรุป จึงแนะน าติดตามประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม เพ่ือสะทอ้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐั-อิหรา่น  ส าหรบัวนันีต้ิดตามผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(บีโออี)  และติดตามการเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้สุดทา้ยจีดีพีไตรมาส 
1/2021, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน และ  รวมถึงติดตามถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ที่เฟด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองค าไม่สามารถ break out ผ่าน
แนวตา้นบริเวณ 1,794-1,796 ดอลลารต์่อออนซข์ึน้ไปได ้อาจมีแรงขายท าก าไรระยะสัน้ใหก้ลบัลงมาตัง้ฐานราคาดา้นล่างอีกครัง้ เบือ้งตน้ประเมินว่าราคายงัคงเคลื่อนไหว
ระหว่าง 1,761-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคายืนเหนือแนวรบั 1,772-1,761 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครัง้  แนะน ากลยทุธ์
การลงทนุ เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,772-1,761 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทุนหากราคาหลดุ 1,761 ดอลลารต์่อออนซ ์ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่ง
ทองค าออกขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นที่ 1,794-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      เข้าซื้อเพื่อเก็งก าไรระยะสั้นหากราคาทองค า
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,772-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด

ขาดทุนหากหลุด 1,761 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะ

ท าก าไรหากไม่ผ่านแนวต้าน 1,794-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24 มิถุนายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
24/06/2564 11:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,777.90 1,775.38 -2.52 -0.14 

Spot Silver ($) 25.87 25.87 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 31.82 31.94 0.12 0.36 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,900 26,850 -50 -0.19 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.40 75.27 -0.13 -0.17 

ดชันดีอลลาร ์ 91.79 91.82 0.04 0.04 

เงนิยูโร (€/$) 1.1925 1.1925 0.00 0.00 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

        1,761   1,749  1,733 

        1,796   1,812  1,826 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐแบนน าเข้าวัสดุผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากบริษัทจีน อ้างบังคับใช้แรงงาน  ส  านักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า 
รฐับาลสหรฐัไดส้ั่งหา้มน าเขา้วสัดผุลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากบริษัท Hoshine Silicon Industry ของจีน โดยอา้งว่าบริษัทดงักล่าวบงัคบัใชแ้รงงานใน
ซินเจียง และยงัจ ากัดการส่งออกสินคา้ไปยงับริษัทแห่งนีด้ว้ย นอกเหนือจากบริษัท Hoshine Silicon Industry แลว้ สหรฐัยงัไดจ้ ากดัการส่งออกสินคา้
ไปยังบริษัทจีนอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals และ Xinjiang GCL New Energy Material 
รวมทั้งยังไดจ้ ากัดการส่งออกไปยังบริษัท XPCC ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับกองทัพจีน ดว้ยเหตุผลเดียวกันคือการบังคับใช้
แรงงานในซินเจียง กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า บริษัทเหล่านีม้ีการกดขี่ ควบคุมตวัโดยมิชอบ บังคบัใชแ้รงงาน และใชเ้ทคโนโลยีสอดส่องความ
เคลื่อนไหว ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มนอ้ยมุสลิมในซินเจียง ส าหรบัวัสดุท่ีสหรฐัสั่งหา้มน าเข้านั้นคาดว่าเป็นโมโน คริสตัลไลน์
ซิลิคอนและโพลีซิลิคอน โดยสั่งหา้มน าเขา้วสัดดุงักล่าวจากบริษัท Hoshine เท่านัน้ 

• (-) "แมรเ์คิล" ออกโรงเตือนระวังโควิดสายพันธุ ์"เดลตา" ระบาดในเยอรมนี แมว่้าสถานการณโ์ควิด-19 ของเยอรมนีในปัจจุบนัจะอยู่ในระดบัท่ี 
"น่ายินดี" แต่นายกรฐัมนตรีองัเกลา แมรเ์คิล ไดอ้อกมาเรียกรอ้งใหทุ้กภาคส่วนเพิ่มความระมดัระวงัเก่ียวกับวิกฤตโควิด -19 ในระหว่างการตอบค าถาม
ของรฐับาลครัง้ล่าสดุเมื่อวานนี ้"แมว่้าการระบาดระลอกสามจะถกูควบคมุไดอ้ย่างน่าประทบัใจ แต่การระบาดใหญ่ก็ยงัไม่จบ" แมรเ์คิลกล่าว "เรายงัยืน
อยู่บนแผ่นน า้แข็งบางๆ ฉะนั้น การรกัษาระยะห่าง การรกัษาสุขอนามัย และการใชห้นา้กากอนามยัในบางสถานการณ์ยังคงเป็นมาตรการป้องกันท่ี
ส  าคญั และจะยงัคงมีความส าคญัต่อไป" สถาบนั Robert Koch Institute (RKI) ระบุว่า อตัราผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ของเยอรมนีต่อประชากร 100,000 คน
ในช่วง 7 วนัท่ีผ่านมายังคงลดลงแตะท่ี 7.2 คนในวันพุธนี ้หลังจากเมื่อสัปดาหท่ี์ผ่านมา อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ท่ี  13 คนต่อ 100,000 คน จ านวนผูต้ิด
เชือ้โควิด-19 รายวันยงัคงต ่ากว่าระดบัของสปัดาหก์่อน โดยเมื่อวานนี ้เยอรมนีมีผูต้ิดเชือ้รายใหม่ 1,016 ราย นางแมรเ์คิลเนน้ย า้ถึงภยัคุกคามท่ีเกิด
จากการกลายพนัธุข์องเชือ้ไวรสัโคโรนา โดยระบวุ่า "เราตอ้งไม่เอาความส าเรจ็ไปเสี่ยงแมเ้พียงเล็กนอ้ย" 

• (-) อิหร่านเผยสหรัฐยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทั้งหมด  อิหร่านเผยสหรฐัยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทัง้หมดเก่ียวกับการส่งออกน า้มนัและการส่ง
สินคา้ทางเรือของอิหร่าน รวมทั้งยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรต่อเจา้หนา้ท่ีระดับสูงบางรายของอิหร่าน  นายมาห์หมุด แวซี หัวหนา้ คณะท างานของ
ประธานาธิบดีอิหรา่น กล่าวในวนัพุธ(23 มิ.ย.)ว่า สหรฐัยินยอมท่ีจะยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทัง้หมดเก่ียวกับการส่งออกน า้มนัและการส่งสินคา้ทาง
เรือของอิหร่าน รวมทัง้ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรต่อเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูบางรายของอิหร่าน “มีการบรรลขุอ้ตกลงที่จะยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทัง้หมด
ต่อการส่งออกน า้มนั และการส่งสินคา้ทางเรือ รวมทัง้อุตสาหกรรมประกันทัง้หมดของอิหร่านแลว้ หลงัจากท่ีมีค  าสั่งคว ่าบาตรจากอดีตประธานาธิบดี
โดนัลด ์ทรมัป์” นายแวซีกล่าว “ค าสั่งคว ่าบาตรราว 1,040 ค  าสั่งในสมยัของทรมัป์จะถูกยกเลิกภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว รวมทั้งจะมีการยกเลิกค าสั่ง
คว ่าบาตรเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของผูน้  าสงูสดุอิหร่าน” แถลงการณร์ะบุ  อย่างไรก็ดี ยงัคงไม่มีการยืนยนัเรื่องดงักล่าวจากทางการสหรฐั โดยนายเจค ซุลลิ
แวน ท่ีปรกึษาความมั่นคงแห่งชาติสหรฐั กล่าวเมื่อวนัอาทิตยว่์า ทัง้สองฝ่ายยงัคงมีเรื่องท่ีจะตอ้งเจรจาอีกมาก รวมทัง้มาตรการคว ่าบาตรและขอ้ผกูพนั
ดา้นนิวเคลียรท่ี์อิหร่านจะตอ้งใหส้ัญญา ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ียุโรปกล่าวเช่นกันว่าการเจรจายังไม่ไดข้อ้สรุป ทั้งนี ้สหรฐัและอิหร่านก า ลงัเจรจาเก่ียวกับ
ขอ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2558 หลังจากท่ีอดีตปธน.ทรมัป์ประกาศถอนตัวจากขอ้ตกลงดังกล่าว ขณะท่ีแหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยก่อนหนา้นีว่้า การ
เจรจายงัคงไม่มีความคืบหนา้ หลงัจากท่ีนายอิบราฮิม ไรซี ประธานศาลฎีกา ชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อวนัเสารท่ี์ผ่านมา โดยนายไรซี 
ถือเป็นผูน้  าหวัรุนแรงของอิหรา่น และเขาเรียกรอ้งใหส้หรฐัยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรท่ีไม่เป็นธรรมทัง้หมดต่ออิหรา่น 

• (+/-)  เยอรมนีกังขาข้ออ้างอิหร่าน 'สหรัฐเลิกคว ่าบาตร' นายไฮโค มาส รมว.ต่างประเทศเยอรมนี กล่าวว่า อิหร่านและชาติมหาอ านาจยังคงมี
ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขอีกมาก หลงัจากที่เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของอิหร่านกล่าวว่า สหรฐัไดย้กเลิกมาตรการคว ่าบาตรทัง้หมดต่ออิหรา่นแลว้ “เราก าลงัมีความ
คืบหนา้ แต่ก็ยงัคงมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข” นายมาสกล่าวในการแถลงข่าวพรอ้มกับนายแอนโทนี บลินเคน รมว.ต่างประเทศสหรฐั ก่อนหนา้นี ้นายมาห์
หมดุ แวซี หวัหนา้คณะท างานของประธานาธิบดีอิหร่าน กล่าวในวนันี้ว่า สหรฐัไดย้ินยอมท่ีจะยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรทัง้หมดต่อการส่งออกน า้มัน
และการส่งสินคา้ทางเรือของอิหรา่นแลว้ รวมทัง้ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรต่อเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูบางรายของอิหรา่น 

 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ VOAthai และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 21 มิ.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั - - - 

วนัองัคารท่ี 22 มิ.ย. 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนพ.ค.  5.80M** 5.85M 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด ์  22** 18 

วนัพธุท่ี 23 มิ.ย. 01.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) 
 

0.50%** 0.50% 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้ 
 

64.9** 64.4 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้ 
 

58.1** 52.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้ 
 

63.1** 63.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้ 
 

58.0** 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้ 
 

64.2** 65.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้  61.7** 62.9 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้  62.6** 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้  64.8** 70.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ค.  769K** 863K 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  -7.6M** -7.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 24 มิ.ย. 18.00น. องักฤษ BOE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้  
 

0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 1/2021   6.4% 6.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   382K 412K 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.   0.8% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.   2.9% -1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนพ.ค.   0.8% 0.8% 

วนัศุกรท่ี์ 25 มิ.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.6% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนพ.ค.   -2.7% -13.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   0.3% 0.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนมิ.ย.จากUoM   86.5 86.4 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 4.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 20 มิถนุายน 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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