
  

           หากการอ่อนตัวลงของราคาทองค าไม่มาก 
ยืนเหนือแนวรับที่ 1,767-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีลุ้น
ดีดขึน้ทดสอบแนวต้าน 1,790-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

23 มิถุนายน 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,776.20-1,784.48 ดอลลารต์่อออนซ ์มีทิศทางค่อยๆฟ้ืนตวัขึน้ รบัแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของดอลลาร ์หลงันายเจอโรม 
พาวเวล กล่าวว่า “เฟดจะไม่ขึน้อตัราดอกเบีย้รวดเร็วเกินไปเพียงเพราะกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ” นอกจากนี ้ จีนประณามสหรฐัว่าเป็น "ผูก้่อใหเ้กิดความเสี่ยงดา้นความ
มั่นคงในภูมิภาคระดบัสูงสุด" หลงัสหรฐัส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไตห้วนัเม่ือวานนี ้แมว้่ากองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรฐัระบุว่า เรือรบสหรฐัแล่นผ่านช่องแคบไตห้วัน
ตามปกติเม่ือวนัองัคารตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ท่าทีไม่พอใจจากฝ่ังจีน สะทอ้นความสัมพันธ์ในเชิงลบระหว่าง 2 ประเทศ จึงส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองค า 
ขณะที่ราคาทองค าในประเทศได้รบัอานิสงส์เชิงบวกจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาท แม้ว่าดอลลารจ์ะอ่อนค่าลงก็ตาม เป็นเพราะปัจจัยภายในประเทศ หลังจาก 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตัว 1.8% ในปีนี ้และ 3.9% ในปีหนา้ โดยปรบัลดลงจากประมาณการเดิม ตามแนวโนม้
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรบัลดลง และผลกระทบจากระบาดของไวรสัโควิดระลอก 3 มองเศรษฐกิจไทยอาจฟ้ืนตวัไดช้า้ ส่งผลใหค้่าเงินบาทอ่อนค่าทดสอบระดบั 32 บาท/
ดอลลารใ์นระหว่างวนั  แนะน าเสี่ยงเปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรระยะสัน้หากราคายืนเหนือแนวรบั 1,767-1,761 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,761 ดอลลารต์่อ
ออนซ)์ หรือหากรบัความเสี่ยงไดไ้ม่มาก หรือ หากถือครองทองค าอยู่แลว้อาจเลือกชะลอการเขา้ซือ้  ส  าหรบัแนวตา้นประเมินในโซน 1,790-1,796 ดอลลารต์่อออนซห์ากไม่
ผ่านแนะน าทยอยขายท าก าไร แต่หากผ่านไดส้ามารถถือต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
23/06/2564 15:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,777.60 1,783.65 6.05 0.34 

Spot Silver ($) 25.75 25.98 0.23 0.89 

เงนิบาท (฿/$) 31.71 31.83 0.12 0.38 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,750 26,900 150 0.56 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.78 75.56 0.78 1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 91.71 91.71 0.00 0.00 

เงนิยูโร (€/$) 1.1938 1.1937 0.00 -0.01 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,761  1,749 1,733 

      1,796  1,812 1,826 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐสั่งปิดเว็บไซตข์่าวอิหร่านกว่า 30 เว็บ เหตุรายงานข้อมูลบิดเบือน  กระทรวงยุติธรรมสหรฐัเปิดเผยว่า เจา้หน้าท่ีสหรฐัได้ปิดโดเมน

เว็บไซตข์่าวซึ่งมีความเชื่อมโยงกบัรฐับาลอิหรา่น โดยระบวุ่า เว็บไซตเ์หล่านัน้เผยแพรข่อ้มลูที่บิดเบือนในช่วงก่อนการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัปี 2563

กระทรวงฯ ระบุเมื่อวานนี ้(22 มิ.ย.) ว่า โดเมนเว็บไซตด์งักล่าวเป็นของบริษัทสหรฐั ซึ่งมีเว็บไซต ์33 เว็บท่ีถูกใชง้านโดยสหภาพวิทยุและโทรทศันอ์ิสลาม

อิหรา่น (Iranian Islamic Radio and Television Union-IRTVU ) โดยรฐับาลสหรฐัไดจ้บัตาดูมาตัง้แต่เดือนต.ค.ปีท่ีแลว้ตามรายงานของเจา้หนา้ท่ีระบุว่า 

เว็บไซตเ์หล่านั้นได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีบิดเบือนและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหรฐัก่อนท่ีจะ มีการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรฐัในเดือนพ.ย. 2563  นอกจากนี ้ยงัมีอีก 3 เว็บไซตท่ี์ด าเนินการโดยกลุ่มติดอาวุธกาตาอิบ ฮิซบอลเลาะห ์(Kataib Hezbollah-KH) ซึ่ง

ถกูจดัใหเ้ป็นองคก์รก่อการรา้ยต่างชาติเมื่อช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่านมา 

• (+) จีนประณามสหรัฐส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน ชีเ้ป็นภัยต่อความมั่นคงในภูมิภาค  จีนประณามสหรฐัว่าเป็น "ผูก้่อใหเ้กิดความเสี่ยง

ดา้นความมั่นคงในภูมิภาคระดบัสงูสดุ" หลังสหรฐัส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไตห้วนัเมื่อวานนี ้ กองบญัชาการภาคตะวนัออกของจีนเผยว่า " กองก าลัง

ของจีนไดจ้ับตาดูเรือรบ USS Curtis Wilbur ของสหรฐัตลอดเสน้ทางท่ีแล่นเขา้มา และส่งสญัญาณเตือน ฝ่ายสหรฐัจงใจใชวิ้ ธีการแบบเดิม สรา้งความ

ป่ันป่วน และขดัขวางการด าเนินการต่างๆ บริเวณช่องแคบไตห้วนั การกระท าเช่นนีแ้สดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า สหรฐัเป็นผูก้่อความเสี่ยงต่ อความมั่นคง

ของภูมิภาคท่ีรุนแรงท่ีสุด เราจึงขอคัดคา้นการกระท าดังกล่าวอย่างถึงท่ีสุด"   อย่างไรก็ดี กองเรือท่ี  7 ของกองทัพเรือสหรฐัระบุว่า เรือรบ USS Curtis 

Wilbur ซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดอาวุธน าวิถีไดแ้ล่นผ่านช่องแคบไตห้วนัตามปกติเมื่อวนัองัคารตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ และยงัระบอุีกว่า "การ ท่ีเรือ

ของสหรัฐแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุนการเปิดกว้างและสรา้งเสรีในภูมิภาคอินโด -แปซิฟิก"  ส่วนทางด้าน

กระทรวงกลาโหมของไตห้วนัระบวุ่า การท่ีเรือล าดงักล่าวมุ่งหนา้ไปทางตอนเหนือผ่านช่องแคบไตห้วนั ถือเป็นเหตกุารณป์กติ       

• (+) กนง.ห่ันคาดการณ์ GDP ปี 64 เหลือโต 1.8% จากเดิม 3%,ปี 65 โต 3.9% จาก 4.7%  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่า

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวั 1.8% ในปี 64 และ 3.9% ในปี 65 โดยปรบัลดลงจากประมาณการเดิม ตามแนวโนม้นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีปรบัลดลง 

และอุปสงคใ์นประเทศไดร้บัผลกระทบจากการระบาดระลอก 3 ของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ดา้นตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาคบริการและผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระมีความเปราะบางมากขึน้และอาจฟ้ืนตวัไดช้า้ 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก หุ้นเทคโนโลยีพุ่งหนุนตลาด หุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตัวขึน้ในวันนี ้โดยหุน้กลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึน้น าตลาด ซึ่งเป็นไปตาม

ทิศทางของตลาดหุ้นสหรฐั ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงติดตามการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจจากหลายประเทศในเขตยูโรโซน   ดัชนี Stoxx 

Europe 600 เปิดตลาดวันนีท่ี้ระดับ 456.86 จุด เพิ่มขึน้ 0.44 จุด หรือ +0.10% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,674.33 จุด เพิ่มขึน้ 

38.00 จดุ หรือ +0.24% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,616.73 จดุ เพิ่มขึน้ 5.23 จดุ หรือ +0.08% 

• (-) ‘โควาซิน’ วัคซีนโควิด ‘อินเดีย’ มีประสิทธิภาพ 77.8%  "อินเดีย" เผย วคัซีนโควิด-19 ผลิตเองในประเทศชื่อ โควาซิน ผลทดลองในระยะท่ีสาม มี

ประสิทธิภาพสงูถึง 77.8% และก าลงัเตรียมยื่นเอกสารต่อ WHO  สื่ออินเดีย รายงานว่า โควาซิน (Covaxin) วคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทภารตั 

ไบโอเทค มีประสิทธิภาพ 77.8% ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3  “เมื่อพิจารณาขอ้มลูของการทดลองระยะที่ 3 ท่ีมีผูเ้ขา้รว่มจากทั่วอินเดียจ านวน 

25,800 คนพบว่า วคัซีนโควาซินของภารตั ไบโอเทค มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด -19 อยู่ท่ี 77.8%” รายงานระบุ  ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า ขอ้มูล

เก่ียวกับประสิทธิภาพของวคัซีนขา้งตน้ไดถู้กเผยแพร่เมื่อวานนี ้หลังคณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญ (SEC) ขององคก์ารควบคุมยาแห่งอินเดีย (DCGI) ร่วม

ประชุมและหารือถึงผลการทดลอง โดยภารตั ไบโอเทค ไดย้ื่นขอ้มลูการทดลองระยะที่ 3 แก่องคก์ารฯ ในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาหท่ี์ผ่านมา  รายงานระบุว่า

ภารตั ไบโอเทค มีก าหนดจดัการประชมุก่อนยื่นเอกสารกบัองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ในวนันี ้เพื่อหารือแนวปฏิบตัิในการยื่นขอ้มูลและเอกสารที่ก าหนด

ครัง้สดุทา้ย              ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ VOAthai และ Efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   61.5 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   70.0 70.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ค.   864K 863K 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.6M -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.   0.9% 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 ้

 
 

 


