
  

                      จับตาการฟ้ืนตัวของราคาทองค า หากยังไม่สามารถ 
break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,794-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ ์จะ
ส่งผลให้แรงซือ้จ ากัด แต่หากผ่านไปได้จะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น 
ขณะที่แนวรับประเมินในโซน 1,772-1,761 ดอลลารต์่อออนซ ์หาก
ยืนได้ยังคงพยายามสร้างฐานของราคา 
 

24 มิถุนายน 2564    

 

สรุป  แอนดรูว ์ควัโม ผูว้่าการรฐันิวยอรก์ของสหรฐั ประกาศว่ารฐันิวยอรก์ จะยตุิการบงัคบัใชภ้าวะฉกุเฉินดา้นการระบาดใหญ่ของไวรสัโคโรน่าสาย
พนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ทั่วทัง้รฐั เริ่มตัง้แต่วนันี ้(24 มิ.ย.) หลงัจากการต่อสูก้บัโรคระบาดใหญ่มีความคืบหนา้ เพิ่มความหวงัการขยายตวัของเศรษฐกิจ
สหรฐั ส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของราคาทองค าเป็นไปอย่างจ ากัด  อย่างไรก็ตาม เสน้ทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรฐัยังคงมีความเส่ียงและความไม่
แน่นอน จากการระบาดของไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุ ์ โดยดร.โรเชลล ์วาเลนสกี ผูอ้  านวยการศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัเปิดเผย
ว่า เชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตาที่ก าลงัแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในสหรฐั ส่งผลใหม้ีผูต้ิดเชือ้คิดเป็น 1 ใน 5 ของยอดผูต้ิดเชือ้ในขณะนี ้ ช่วย
จ ากดั Downside ของราคาทองค าไว ้  แนะน าเขา้ซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบรเิวณ 1,772-1,761 ดอลลารต์่อออนซ์
ได ้(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,761 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1 ,794-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์หาก
ผ่านไดจ้ึงถือต่อบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
24/06/2564 15:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,777.90 1,780.39 2.49 0.14 

Spot Silver ($) 25.87 25.98 0.11 0.43 

เงนิบาท (฿/$) 31.82 31.86 0.04 0.13 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.40 75.66 0.26 0.34 

ดชันดีอลลาร ์ 91.79 91.74 -0.05 -0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.1925 1.1929 0.00 0.03 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,761  1,749 1,733 

      1,796  1,812 1,826 

 

 



 

 

• (+) ซิดนียเ์ผชิญวิกฤต หลังเจอโควิดสายพันธุเ์ดลตาแพร่ระบาด รฐันิวเซาทเ์วลสข์องออสเตรเลียพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึน้ในระดับ

เลขสองหลกัต่อเนื่องเป็นวนัท่ี 3 ขณะท่ีทางการรฐัพยายามสกดักัน้การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา  "ตัง้แต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาด 

ช่วงเวลานีอ้าจเป็นช่วงท่ีน่ากลวัท่ีสดุซึ่งรฐันิวเซาทเ์วลสก์ าลงัเผชิญ" นางกลาดีส แบรจ์ิกเลียน มขุมนตรีรฐันิวเซาทเ์วลสใ์หส้มัภาษณก์ับผูส้ื่อข่าวในซิดนีย ์ 

ทั้งนี ้รฐันิวเซาท์เวลสไ์ดป้ระกาศใชม้าตรการควบคุมโรคท่ีเขม้งวดในซิดนียซ์ึ่งเป็นเมือง ใหญ่สุดของออสเตรเลีย โดยบังคับใหป้ระชาชนในเมืองสวม

หนา้กากอนามัยเมื่ออยู่ในอาคารทุกแห่ง รวมถึงในส านักงาน นอกจากนี ้ยงัหา้มประชาชนใน 7 เขตพืน้ท่ีทางฝ่ังตะวันออกและพืน้ท่ีชั้นในฝ่ั งตะวันตก

เดินทางออกนอกซิดนีย ์รวมถึงจ ากดัการรวมกลุ่มในบา้นเพื่อสกดัการระบาดระลอกแรกในรฐัในรอบกว่าหน่ึงเดือน 

• (-) ‘นิวยอร์ก’ ยุติใช้ภาวะฉุกเฉินคุมโควิด เร่ิมวันนี้ "ผู้ว่าฯนิวยอรก์" ประกาศยุติใช้ภาวะฉุกเฉินคุมโควิด -19 เริ่มแล้ววันท่ี 24 มิ.ย. มั่นใจยอด

สถานการณ ์ล่าสดุพบผูต้ิดเชือ้ไวรสั 0.34%  แอนดรูว ์ควัโม ผูว่้าการรฐันิวยอรก์ของสหรฐั ประกาศว่ารฐันิวยอรก์ จะยตุิการบงัคบัใชภ้าวะฉกุเฉินดา้นการ

ระบาดใหญ่ของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ทั่วทัง้รฐัในวนัพฤหสับดี (24 มิ.ย.) หลงัจากการต่อสูก้บัโรคระบาดใหญ่มีความคืบหนา้  รฐันิวยอรก์

ประกาศบังคบัใชภ้าวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อช่วงตน้เดือน มี.ค. 2563 โดยมีการแกไ้ขหรือระงบักฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัหลายประการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การตรวจโรค รกัษา ท าความสะอาดฆ่าเชือ้ และกกัตวัในกรณีฉกุเฉิน  “นิวยอรก์เปลี่ยนจากหน่ึง

ในพืน้ท่ีท่ีมีอัตราการติดเชือ้เลวรา้ยท่ีสดุเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอัตราการติดเชือ้ต  ่าท่ีสดุในประเทศ และทัง้หมดเกิดจากความพยายามของชาวนิวยอรก์ท่ีสามัคคี 

และท าในสิ่งท่ีควรท าตลอดช่วงการระบาดใหญ่ครัง้นี”้ คัวโมกล่าว  รฐันิวยอรก์มีอตัราบวกผลตรวจโรคโควิด -19 เป็นบวกอยู่ท่ี 0.34% เมื่อนับถึงวนัพุธ 

(23 มิ.ย.) โดยมีผูป่้วยเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล 474 ราย และผูป่้วยรกัษาตวัในแผนกผูป่้วยหนกั 104 ราย ขณะเดียวกันยอดผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-19 

ของรฐันิวยอรก์รวมอยู่ท่ี 42,942 ราย ขณะที่ 71.2% ของผูอ้ยู่อาศยัไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ยหน่ึงโดสแลว้ 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นธนาคาร-ค้าปลีก ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดในแดนบวกวนันี ้โดยไดร้บัแรงหนุนหุน้กลุ่มธนาคารและ

กลุ่มคา้ปลีกท่ีปรบัตวัขึน้ นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัใหค้วามสนใจกบัแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งช่วยบดบงัปัจจยัลบจากความวิตก

กงัวลเก่ียวกบัการคุมเขม้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 453.47 จุด เพิ่มขึน้ 0.37 จุด หรือ 

+0.08% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,528.55 จุด เพิ่มขึน้ 72.16 จุด หรือ +0.47% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาด

วนันีท่ี้ 6,576.07 จดุ เพิ่มขึน้ 25.00 จดุ หรือ +0.38% หุน้คารฟ์ูรท์ะยาน 0.9% หลงับริษัทเปิดเผยเมื่อวานนีว่้า อยู่ในระหว่างการพิจารณารวมบริษัท, ขาย

บริษัท หรือรว่มเป็นพนัธมิตรกบับริษัทสาขาของคารฟ์รูใ์นต่างประเทศ 

• (-) PBOC อัดฉีดเงินสด 3 หมื่นล้านหยวน เดินหน้าเพ่ิมสภาพคล่องศก.จีน ส  านักข่าวรอยเตอร ์รายงานว่าธนาคารกลางจีน (PBOC) ไดอ้ดัฉีดเงิน

สดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัเศรษฐกิจจีนในวงเงิน 3 หมื่นลา้นหยวน (4.6 พนัลา้นดอลลาร)์ ผ่านการท าธุรกรรมซือ้คืนยอ้นหลงั 7 วนั (Reverse Repos ) 

อตัราดอกเบีย้ 2.2% ซึ่งนับเป็นการอัดฉีดเงินสดระยะสัน้เป็นครัง้แรกนับตั้ งแต่เดือน มี.ค. และเป็นการยุติการอัดฉีดเงินสดวันละ 1 หมื่นลา้นหยวนท่ี 

PBOC ไดด้  าเนินการมาตลอดช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา  โดยการอัดฉีดเงินสดระยะสัน้ของ PBOC ในครัง้นี ้มีเป้าหมายส าคัญคือการจัดการสภาพ

คล่องและตอบสนองความตอ้งการเงินทุนของตลาดใหเ้พิ่มสงูขึน้โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี ้ซึ่งท าใหน้ักลงทุนแสวงหาเงินทุนเพิมเติมเพื่อซือ้พนัธบตัร

รฐับาล และสะสมเงินสดเพิ่มเติม  หลงัอัตราดอกเบีย้อา้งอิงส าหรบัซือ้คืนพนัธบัตรระยะขา้มคืนของจีน (overnight repurchase rate ) ไดล้ดลงมาอยู่ท่ี

ระดบั 1.83% หรือลดลง 0.35% ซึ่งนับเป็นการลดลงมากท่ีสดุในรอบ 2 เดือนนับตัง้แต่วนัท่ี 2 เม.ย.64 ทัง้นีน้ักลงทุนยงัตอ้งจับตาว่า PBOC จะอดัฉีดเงิน

สดเขา้สู่ระบบเพิ่มมากขึน้หรือไม่ในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ หลงัเงินกูร้ะยะกลางวงเงิน 4.15 ลา้นลา้นหยวนก าลงัจะครบก าหนดช าระภายในสิ ้นปีนี ้

 

           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   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 ้

 
 

 


