
  

                     ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ
แนวต้าน 1,788-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์มีโอกาสที่ราคาจะอ่อน
ตัวลงทดสอบแนวรับ แต่หากยืน เหนือบริเวณ 1,772-1,761 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ มีโอกาสที่ราคาจะขยับขึน้ทดสอบแนวต้าน
อีกคร้ัง 

 

25 มิถุนายน 2564    

 

สรุป  ส ำนักข่ำวบลมูเบิรก์รำยงำนว่ำ บริษัทไฟเซอรเ์ผยว่ำวคัซีนป้องกันไวรสัโควิด-19 ของบริษัทมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันเช่ือ้ไวรสัสำยพนัธุเ์ดลตำ้ ท่ีมีตน้
ก ำเนิดในอินเดียท่ี 90% หลังไดท้ ำกำรทดสอบในประเทศอิสรำเอล อลอน รปัปำพอรต์ ผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำรแพทยข์องไฟเซอรใ์นอิสรำเอล กล่ำวว่ำจำกกำร
ทดลองล่ำสดุของวคัซีนไฟเซอร ์กับเชือ้ไวรสัโควิด-19 สำยพนัธุเ์ดลตำ้พบว่ำวคัซีนมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันเชือ้ไวรสัอยู่ 90% ซึ่งสอดคลอ้งกับกำรทดลอง
ของ ส ำนักงำนสำธำรณสขุองักฤษ (PHE)ท่ีพบว่ำวคัซีนของบริษัทไฟเซอร ์สำมำรถป้องกนัไวรสัสำยพนัธุเ์ดลตำ้ได ้90% หำกฉีดครบ 2 โดส เน่ืองจำกแอนติบอดี ้
ท่ีเกิดจำกวคัซีนยงัคงสำมำรถต่อตำ้นไวรสัไดท้ัง้หมด ซึ่งรวมถึงไวรสัสำยพนัธุเ์ดลตำ้แมป้ระสิทธิภำพกำรป้องกนัจะลดลงก็ตำม  ไฟเซอรย์ืนยนัว่ำบริษัทจะยงัท ำ
กำรทดสอบต่อไปเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเก่ียวกับผลกระทบของวัคซีนท่ีเกิดจำกไวรสัสำยพันธุ์ใหม่ให้มำกท่ีสุดเพื่อน ำไปพัฒนำและสรำ้งวัคซี นชนิดใหม่ต่อไปใน
อนำคต แนวโนม้ดังกล่ำวส่งผลให้กำรฟ้ืนตัวของรำคำทองค ำเป็นไปอย่ำงจ ำกัด  แนะน ำเก็งก ำไรระยะสัน้ เขำ้ซือ้โซนแนวรบั 1,772-1,761 ดอลลำรต์่อออนซ ์
และทยอยขำยท ำก ำไรหำกรำคำทองค ำไม่ผ่ำนโซนแนวตำ้น 1,788-1,796 ดอลลำรต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
25/06/2564 16:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,774.30 1,783.00 8.70 0.49 

Spot Silver ($) 25.92 26.20 0.28 1.08 

เงนิบาท (฿/$) 31.89 31.76 -0.14 -0.42 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,800 -50 -0.19 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.54 75.38 -0.16 -0.21 

ดชันดีอลลาร ์ 91.81 91.76 -0.05 -0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1931 1.1941 0.00 0.08 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,761  1,749 1,733 

      1,796  1,812 1,826 

 

 



 

 

• (+) จีนเรียกร้องสหรัฐท าตามมติ UN ให้ยกเลิกคว ่าบาตรคิวบาโดยสิน้เชิงในทันที ส  ำนักข่ำวซินหวัรำยงำนว่ำ จีนเรียกรอ้งใหส้หรฐัยกเลิกกำร
คว ่ำบำตรทำงเศรษฐกิจ, กำรค้ำ และกำรเงินต่อคิวบำโดยทันทีและสิน้เชิง นำยจำ้ว ลิเจียน โฆษกกระทรวงกำรต่ำงประเทศจีนแสดงควำมเห็น
ดงักล่ำวในกำรแถลงข่ำวหลงัจำกท่ีสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (UNGA) อนุมตัิมติ "ควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งหยุดกำรคว ่ำบำตรทำงเศรษฐกิจ, กำรคำ้ 
และกำรเงินท่ีสหรฐัมีต่อคิวบำ" ดว้ยเสียงส่วนใหญ่ และเป็นครัง้ที่ 29 ของมติในหวัขอ้ดงักล่ำว มติดงักล่ำวเรียกรอ้งใหท้กุประเทศปฏิบตัิตำมกฎบตัร
สหประชำชำติและบรรทดัฐำนของกฎหมำยสำกล และเพื่อยกเลิกรูปแบบใดๆ ของผลกระทบ , กฎหมำย และมำตรกำรนอกอำณำเขตท่ีส่งผลกระทบ
ต่ออธิปไตยของประเทศอื่นๆ รวมถึงสิทธิอนัชอบธรรมและผลประโยชนข์ององคก์รและตวับุคคลภำยใตอ้ ำนำจรฐันัน้ รวมถึงเสรีภำพดำ้นกำรคำ้และ
กำรเดินเรือดว้ย "น่ำเสียดำยท่ีมติดังกล่ำวไม่ไดร้บักำรปฏิบัติตำมอย่ำงมีประสิทธิภำพมำเป็นเวลำหลำยปี" นำยจำ้วกล่ำว พรอ้มเสริมว่ำ กำรคว ่ำ
บำตรท่ีสหรฐัมีต่อคิวบำยงัไม่ยตุิ และแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ที่รุนแรงขึน้ในช่วงหลำยปีมำนี ้

• (-) ไฟเซอร์ เผยวัคซีนโควิดมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสสายพันธุเ์ดลต้าที่ 90% ส  ำนักข่ำวบลูมเบิรก์รำยงำนว่ำ บริษัทไฟเซอรเ์ผยว่ำวัคซีน
ป้องกันไวรสัโควิด-19 ของบริษัทมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันเช่ือ้ไวรสัสำยพันธุ์เดลตำ้ ท่ีมีต้นก ำเนิดในอินเดียท่ี 90% หลังไดท้ ำกำรทดสอบใน
ประเทศอิสรำเอล อลอน รปัปำพอรต์ ผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำรแพทยข์องไฟเซอรใ์นอิสรำเอล กล่ำวว่ำจำกกำรทดลองล่ำสดุของวคัซีนไฟเซอร ์กับเชือ้
ไวรสัโควิด-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้พบว่ำวัคซีนมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันเชือ้ไวรสัอยู่ 90% ซึ่งสอดคลอ้งกับกำรทดลองของ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
องักฤษ (PHE)ท่ีพบว่ำวคัซีนของบริษัทไฟเซอร ์สำมำรถป้องกันไวรสัสำยพนัธุเ์ดลตำ้ได ้90% หำกฉีดครบ 2 โดส เนื่องจำกแอนติบอดีท่ี้เกิดจำกวคัซีน
ยงัคงสำมำรถต่อตำ้นไวรสัไดท้ัง้หมด ซึ่งรวมถึงไวรสัสำยพนัธุเ์ดลตำ้แมป้ระสิทธิภำพกำรป้องกันจะลดลงก็ตำม  ไฟเซอรย์ืนยนัว่ำบริษัทจะยงัท ำกำร
ทดสอบต่อไปเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่เก่ียวกับผลกระทบของวคัซีนท่ีเกิดจำกไวรสัสำยพนัธุใ์หม่ใหม้ำกท่ีสดุเพื่อน ำไปพฒันำและสรำ้งวคัซีนชนิดใหม่ต่อไปใน
อนำคต   

• (-)  สหรัฐเปิดรายละเอียดโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน  สหรฐัเปิดรำยละเอียดโครงกำรลงทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนหลงัท ำเนียบขำว-คองเกรส
บรรลุดีล โครงกำรดังกล่ำวซึ่งมีวงเงินรวม 1.2 ล้ำนล้ำนดอลลำรน์ั้น มีเป้ำหมำยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำนในสหรัฐ กำรลงทุนด้ำน
โครงสรำ้งพืน้ฐำนซึ่งรวมถึงกำรใชจ้่ำยงบประมำณครัง้ใหม่วงเงิน 5.79 แสนลำ้นดอลลำรด์ว้ยนัน้ จะครอบคลมุถึงโครงกำรสรำ้งถนน สะพำน ทำง
รถไฟ โครงสรำ้งพื ้นฐำนส ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ อินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูง และโครงกำรอื่นๆ ส ำหรับรำยละเอียดของข้อตกลงดังกล่ำวซึ่งมี ชื่อว่ำ 
"Bipartisan Infrastructure Framework" มีดังนี:้ จัดสรรงบประมำณ 3.12 แสนลำ้นดอลลำรใ์หก้ับโครงกำรดำ้นกำรขนส่ง โดยในจ ำนวนนีจ้ะมีกำร
จดัสรรเงิน 1.09 แสนลำ้นดอลลำรเ์พื่อลงทุนในกำรสรำ้งถนน สะพำน และโครงกำรอื่นๆ ขณะเดียวกนัจะจัดสรรเงิน 6.6 หมื่นลำ้นดอลลำรเ์พื่อลงทุน
ในโครงกำรสรำ้งทำงรถไฟส ำหรบักำรโดยสำรและกำรขนส่ง และอีก 4.9 หมื่นลำ้นดอลลำรส์  ำหรบัโครงกำรขนส่งมวลชน  จัดสรรเงิน 1.5 หมื่นลำ้น
ดอลลำรเ์ขำ้สู่โครงกำรสำธำรณูปโภคส ำหรบัรถยนตไ์ฟฟ้ำ รวมทัง้รถโดยสำรไฟฟ้ำและกำรขนส่งดว้ยระบบไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ดี ตวัเลขดงักล่ำวนอ้ยกว่ำ
ท่ีปธน.ไบเดนไดน้ ำเสนอในช่วงแรก  จัดสรรเงิน 2.66 แสนลำ้นดอลลำรเ์ขำ้สู่โครงกำรสำธำรณูปโภคท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับกำรขนส่ง จดัสรรเงิน 7.3 หมื่น
ลำ้นดอลลำรส์  ำหรบัโครงกำรพลังงำน, 6.5 หมื่นลำ้นดอลลำรส์  ำหรบัโครงกำรบรอดแบนด ์และ 5.5 หมื่นลำ้นดอลลำรส์  ำหรบัโครงกำรน ำ้ประปำ  
"โครงกำรเหล่ำนีจ้ะสรำ้งกำรขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม น ำ้ประปำท่ีสะอำด มีเครือข่ำยบรอดแบนดท่ี์ครอบคลมุ มีสำธำรณูปโภคดำ้นพลั งงำนท่ี
สะอำด และจะช่วยฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้ม ซึ่งโครงกำรลงทนุเหล่ำนีเ้ป็นหน่ึงในแผน American Jobs Plan ของผม" ไบเดนกล่ำว 

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว หุ้นก่อสร้างพุ่งรับดีลโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐ ตลำดหุน้ยุโรปเปิดตลำดปรบัตัวในกรอบแคบๆ ใกลร้ะดับ
สงูสดุเป็นประวตัิกำรณ์ โดยหุน้กลุ่มก่อสรำ้งพุ่งขึน้ตำมทิศทำงตลำดวอลลส์ตรีท หลงัจำกประธำนำธิบดีโจ ไบเดนและสภำคองเกรสสหรฐัไดบ้ร รลุ
ขอ้ตกลงดำ้นกำรลงทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำน อย่ำงไรก็ดี ดชันีตลำดหุน้เยอรมนีเปิดแทบไม่ขยบัในวนันี ้แมจ้ะมีกำรเปิดเผยรำยงำนควำมเชื่อมั่นผูบ้ริ โภค
ท่ีมีแนวโนม้สดใสเกินคำดก็ตำม ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลำดวันนีท่ี้ระดับ 457.47 จุด เพิ่มขึน้ 0.43 จุด หรือ +0.09% ดัชนี DAX ตลำดหุ้น
เยอรมนีเปิดตลำดวันนีท่ี้ 15,584.90 จุด ลดลง 4.33 จุด หรือ -0.03% และดัชนี CAC-40 ตลำดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลำดวันนีท่ี้ 6,637.68 จุด เพิ่มขึน้ 
6.53 จุด หรือ +0.10% หุน้ธนำคำรเครดิตสวิสทะยำน 2% หลงัจำกส ำนักข่ำวรำยเตอรร์ำยงำนว่ำ ธนำคำรอยู่ระหว่ำงพิจำรณำควบรวมกิจกำรกับ
ธนำคำรยบูีเอส 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 21 มิ.ย. - - ไม่มีกำรประกำศตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั - - - 

วนัองัคำรท่ี 22 มิ.ย. 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขำยบำ้นมือสองเดือนพ.ค.   5.80M** 5.85M 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภำคกำรผลิตจำกเฟดริชมอนด ์   22** 18 

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

 14.00น. ไทย มติอตัรำดอกเบีย้ของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน(กนง.)  
 

0.50%** 0.50% 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้   64.9** 64.4 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้  
 

58.1** 52.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้  
 

63.1** 63.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้  
 

58.0** 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้  
 

64.2** 65.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้   61.7** 62.9 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเบือ้งตน้   62.6** 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดกำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเบือ้งตน้   64.8** 70.4 

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

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

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

0.10%** 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมำณกำรครัง้สดุทำ้ยจีดีพีไตรมำส 1/2021   6.4%** 6.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ ำนวนผูข้อรบัสวสัดิกำรว่ำงงำนครัง้แรกรำยสปัดำห ์   411K** 412K 

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

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

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

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ กำรใชจ้่ำยส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   0.4% 0.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีควำมเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทำ้ยเดือนมิ.ย.จำกUoM   86.5 86.4 

 21.00น. สหรฐัฯ คำดกำรอตัรำเงินเฟ้อช่วงทำ้ยเดือนมิ.ย.จำก UoM   - 4.0% 

หมำยเหต:ุ ระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ ์    มำก         ปำนกลำง    นอ้ย ประกำศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีกำรประกำศออกมำ 

*ที่มำ : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 20 มิถนุำยน 2564 ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลงัได ้

 
 

 


