
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้ที่ตลาดเอเชียแกว่งตวัในกรอบ 1,773.40-1,779.57 ดอลลารต์่อออนซ ์การฟ้ืนตวัของราคาทองค าเป็นไปอย่างจ ากัด ถูกบั่นทอนจากการพุ่งขึน้
ของตลาดหุน้ทั่วโลก ทัง้นี ้ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จุดเม่ือคืนนี ้ขณะที่ดชันี S&P500 และ 
Nasdaq ปิดท านิวไฮ ขานรบัข่าวท าเนียบขาวบรรลขุอ้ตกลงกบัสภาคองเกรสในการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจและการจา้งงานในสหรฐั โดยข่าวดงักล่าว
ช่วยหนุนหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมพุ่งขึน้ นอกจากนี ้เครดิต สวิส ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของสวิตเซอรแ์ลนด ์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจทั่วโลก จะขยายตวัในช่วงไม่กี่ เดือน
ขา้งหนา้ เนื่องจากประเทศต่างๆ ทยอยกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้ หลงัมีความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชนในประเทศ  อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่ช่วยพยงุราคา
ทองค าไว ้นั่นมาจากความไม่แน่ใจเกี่ยวกบัการระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ โดย"ไบเดน" ปธน.สหรฐั ไดเ้ตือนว่าโควิดสายพนัธุเ์ดลตาจะครา่ชีวิตประชาชนเพ่ิม
หากไม่เร่งฉีดวคัซีน ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,788-1,796 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีโอกาสที่ราคาจะอ่อนตวัลง
ทดสอบแนวรบั แต่หากยืนเหนือบริเวณ 1,772-1,761 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีโอกาสที่ราคาจะขยบัขึน้ทดสอบแนวตา้นโซน 1,788-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์อีกครัง้  แนะน า
กลยทุธ ์เนน้ท าก าไรระยะสัน้โดยเปิดสถานะซือ้ โดยอาจใชบ้ริเวณ 1,772-1,761 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลุด 1,761 ดอลลารต์่อออนซแ์ลว้ชะลอการเขา้ซือ้ไปยงั
โซนแนวรบัถดัไป) ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,788-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          เน้นท ำก ำไรระยะสั้น โดยเข้ำซือ้โซนแนวรับ 1,772-

1,761 ดอลลำรต์่อออนซ ์(ตัดขำดทุนหำกหลุด 1,761 ดอลลำรต์่อ

ออนซ)์ และหำกรำคำขยับขึ้นควรแบ่งขำยท ำก ำไรบำงส่วนหำก

รำคำทองค ำไม่ผ่ำนโซน 1,788-1,796 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 มิถุนำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
25/06/2564 12:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,774.30 1,775.84 1.54 0.09 

Spot Silver ($) 25.92 26.00 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 31.89 31.76 -0.13 -0.41 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,750 -100 -0.37 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.54 75.56 0.02 0.03 

ดชันดีอลลาร ์ 91.81 91.78 -0.04 -0.04 

เงนิยูโร (€/$) 1.1931 1.1935 0.00 0.03 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

 

        1,761   1,749  1,733 

        1,796   1,812  1,826 

 

 



 

 

• (+)  ไบเดนเตือนโควิดสำยพันธุ์เดลตำจะคร่ำชีวิตประชำชนเพ่ิมหำกไม่เร่งฉีดวัคซีน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐัประกาศเตือนว่า ยอด
ผูเ้สียชีวิตจากเชือ้ไวรสัโควิด-19 จะพุ่งสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของสายพนัธุเ์ดลตา ซึ่งปธน.ไบเดนกล่าวว่า เป็นสายพนัธุท่ี์อนัตรายและน่า
วิตกกงัวลอย่างยิ่ง "ประชาชนชาวอเมริกนัเสียชีวิตไปแลว้กว่า 6 แสนคน และเมื่อสายพนัธุเ์ดลตาแพร่ระบาดเช่นนี ้ก็คาดไดว่้าจะมีผูเ้สียชีวิตเพิ่มขึน้อย่าง
แน่นอน เราทุกคนรูว่้าเรื่องนีจ้ะเกิดขึน้ เราจึงตอ้งเร่งฉีดวคัซีนใหก้ับเยาวชน" ปธน.ไบเดนกล่าวระหว่างการไปเยือนศูนยช์ุมชนในเ มืองราลี รฐันอรท์แค
โรไลนา ปธน.ไบเดนระบุว่า ไวรสัสายพันธุ์เดลตานั้นสามารถแพร่กระจายได้กว่าสายพันธุ์ปกติ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะส าหรบักลุ่ ม
เยาวชน นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนยังย า้เตือนดว้ยว่า ประชาชนท่ียงัไม่เขา้รบัการฉีดวัคซีนนั้นมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ "ขอ้มูลระบุไวช้ัดเจนมาก หาก
ไดร้บัการฉีดวคัซีนคุณก็จะปลอดภยั และหากยงัไม่ไดก้ารฉีดวคัซีน คุณจะเสี่ยงต่อการลม้ป่วยดว้ยอาการหนักหรือเสียชีวิตได ้น่ีคือขอ้เ ท็จจริง" ปธน.ไบ
เดนกล่าว ขอ้มลูจากศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐัระบุว่า ขณะนีต้รวจพบเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาในผูต้ิดเชือ้รายใหม่อย่าง
นอ้ย 20% จากจ านวนทัง้หมด นอกจากนี ้นายแพทยแ์อนโทนี เฟาชี ซึ่งเป็นหวัหนา้ท่ีปรกึษาทางการแพทยป์ระจ าท าเนียบขาวยงัไดก้ล่าวว่า สายพนัธุเ์ดล
ตานัน้สามารถเพิ่มจ านวนไดเ้ป็นสองเท่าภายในเวลา 2 สปัดาห ์ 

• (-)  ตลำดหุ้นเอเชียเปิดบวกตำมดำวโจนส ์รับสหรัฐบรรลุดีลลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จุดเมื่อคืนนี ้ขณะท่ีดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดท านิวไฮ ขานรบัข่าวท าเนียบขาวบรรลขุอ้ตกลงกบัสภาค
องเกรสในการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและการจา้งงานในสหรฐั โดยข่ าวดังกล่าวช่วยหนุนหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมพุ่งขึน้ ดัชนี SSE 
Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,567.38 จุด เพิ่มขึน้ 0.73 จุด หรือ +0.02%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 29,137.30 จุด เพิ่มขึน้ 
262.07 จดุ หรือ +0.91% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 29,002.67 จดุ เพิ่มขึน้ 120.21 จดุ หรือ +0.42%  

• (-) 'เครดิต สวิส'คำดศก.โลกคร่ึงหลังปี 64 ขยำยตัว 5.9%  เครดิต สวิส ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของสวิตเซอรแ์ลนด ์คาดการณว่์า เศรษฐกิจทั่วโลก
จะขยายตัวในช่วงไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ เน่ืองจากประเทศต่างๆ ทยอยกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้ หลงัมีความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ป ระชาชนใน
ประเทศ ส าหรบัแนวโนม้การลงทุนในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 เครดิต สวิส คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัท่ีอตัรา 5.9% ในปีนีแ้ละขยายตัวใน
อตัรา 4% ในปี 2565 โดยไดแ้รงหนนุจากการด าเนินการฉีดวคัซีน มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ และการฟ้ืนตวัของภาคบริการในวงกวา้ง นอกจากนี ้เครดิต 
สวิส ยงัคาดการณว่์า เศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวัในอตัรา 6.9% ในปีนี ้และคาดการณว่์าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะขยายตวั 4.2% ขณะท่ีภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
ไม่รวมญ่ีปุ่ น คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 7.5% “เรย ์ฟารร์ิส” ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทนุประจ าภมูิภาคเอเชียใตก้ล่าวว่า การขยายตวัทางเศรษฐกิจมี
แนวโนม้ท่ีจะท าใหร้ายไดฟ้ื้นตวัอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วยหนนุตลาดหุน้ ฟารร์ิส เสริมว่า "เขาไม่คาดหวงัว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะ
ประกาศการตดัสินใจใดๆ จนกว่าจะถึงช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 หรือนานกว่านัน้ พรอ้มเสริมว่าเฟดจะไม่ใชม้าตรการผ่อนคลายจนกว่าถึงปี 2565 ส่วนอตัรา
ดอกเบีย้มีแนวโนม้คงตวัไปจนถึงปี 2566  

• (+/-) ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส เรียกร้องพนักงำนทุกคนในสหรัฐให้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยระบุว่าการฉีดวัคซีนอาจเป็น
ขอ้บงัคบัส าหรบัพนกังานในอนาคต ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส เรียกรอ้งพนักงานทุกคนในสหรฐัใหเ้ขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่าการฉีด
วคัซีนอาจเป็นขอ้บงัคับส าหรบัพนักงานในอนาคต ปัจจุบนัเจพีมอรแ์กนก าหนดใหพ้นักงานในสหรฐัทุกคนตอ้งบันทึกสถานะการฉีดวคัซีนในซอฟตแ์ว ร์
ขององคก์รภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน โดยผูท่ี้ไดร้บัการฉีดวคัซีนไม่จ าเป็นตอ้งสวมหนา้กาก เวน้ระยะห่างทางสงัคม หรือบนัทึกสถานะสขุภาพของตนเอง
ทุกวันเมื่อกลบัไปใชช้ีวิตในส านักงาน ส่วนผูท่ี้ไม่ไดร้บัการฉีดวัคซีนจ าเป็นตอ้งสวมหนา้กากและท าการทดสอบโควิด -19 ทุกสปัดาห ์ขอ้ความในบันทึก
ของเจพีมอรแ์กนซึ่งลงนามโดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารระบุว่า "เราขอเรียกรอ้งใหพ้นักงานทุกคนเขา้รบัการฉีดวคัซีน เพราะเราคิดว่าวัคซีน
สามารถปกป้องคณุตวัคุณเอง รวมทัง้เพื่อน ครอบครวั เพื่อนรว่มงาน และชุมชนโดยรวม" "เราเชื่อว่า ยิ่งพนักงานไดร้บัการฉีดวคัซีนมากเท่ าไร ส  านักงาน
ของเราก็จะปลอดภยัมากขึน้ส  าหรบัทุกคน" เจพีมอรแ์กนระบุ "ในอนาคต เราอาจก าหนดใหพ้นักงานทุกคนตอ้งรบัวคัซีนป้องกันโควิด -19 โดยสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีใชก้บัสถานประกอบการแพทยแ์ละศาสนสถาน"   
 

ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ VOAthai และ Efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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 ์  411K** 412K 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.  0.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.  2.3%** -1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนพ.ค.  1.1%** 0.8% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนพ.ค.  -2.5% -13.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนพ.ค.  0.4% 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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