
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,761 1,749 1,733 

 1,796 1,812 1,826 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  5.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะปรับตวัขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,790.02  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่กลับเผชิญแรงขาย
ทํากําไรในที3สดุ  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ3มการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง และดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ที3ออกมาดีกว่าที3คาด  ส่งผลให้ราคาทองคําอ่อนตัวลง
ทดสอบระดบัตํ3าสดุบริเวณ 1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นอีกครั �ง  โดยกลับมาได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของนายพาวเวล ประธานเฟด ซึ3งมีกําหนดแถลงต่อ
คณะอนกุรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์ COVID-19 ประจําสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื3อวานนี �  โดยนายพาวเวลยํ �าชดัว่า  “เฟดจะไมขึ่ �นอตัราดอกเบี �ยรวดเร็วเกินไปเพียงเพราะกงัวลเกี3ยวกบัภาวะเงนิ
เฟ้อ”  และเฟดจะไมขึ่ �นอตัราดอกเบี �ยจนกว่าจะมีสญัญาณของการฟื�นตวั "ในวงกว้างและครอบคลมุ" ทั �งในตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ  ทั �งนี �  สัญญาณที3สะท้อนว่าเฟดจะยงัไม่เร่งขึ �นดอกเบี �ย  
เป็นปัจจยักดดนัดอลลาร์และสร้างแรงหนนุเข้ามาพยงุราคาทองคําเอาไว้  แต่การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัคงเป็นไปอยา่งจํากดัเช่นกนั  เนื3องจากนกัลงทนุยงัคงวิตกว่าเฟดอาจปรับลดวงเงนิ
ในโครงการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในปลายปีนี � หรือ ต้นปีหน้า  นั3นทําให้เกิดแรงขายทํากําไรสลบัเข้ามาในตลาดทองเป็นระยะ  ด้านกองทุน SPDR ถือครอง
ทองคําไมเ่ปลี3ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามผลการประชมุกนง.ของไทย  การเปิดเผยยอดขายบ้านใหม,่ ดชันี PMI  ภาคการผลิตและภาคการบริการของสหรัฐ  รวมถึงติดตามถ้อยแถลงของนาง
โบว์แมน หนึ3งในคณะผู้ว่าการเฟด, นายบอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา และนายโรเซนเกรน ประธานเฟดบอสตนั  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1790.02 1772.56 1782.80 1777.60 -5.20 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,818.64 26.74 91.25 

MA 50 Days 1,832.99 27.04 90.65 

MA 200 Days 1,833.50 25.69 91.49 

RSI 9 Days 28.77 25.66 67.57 

RSI 14 Days 34.15 33.02 63.74 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,049.56 0.00 

ishare 17,551.46 -43.26 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9388 0.3519 0.9424 

10 วนั 0.9759 -0.6436 0.9877 

20 วนั 0.9684 -0.7372 0.9920 

50 วนั 0.9519 0.3239 0.8504 

100 วนั 0.8742 0.4047 0.8307 

200 วนั 0.2224 -0.4088 0.4973 

 

 

23 มิถนุายน 2564 

คําแนะนํา                 เสี�ยงเปิดสถานะซื �อเพื�อทาํกําไรระยะสั�นเมื�อ
ราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ 1,767-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือหาก
รับความเสี�ยงได้ไม่มาก หรือ หากถือครองทองคําอยู่แล้ว
อาจเลือกชะลอการเข้าซื �อ 

 

หากการออ่นตวัลงของราคาทองคําไมม่ากและยงัสามารถรักษาระดบัเหนือแนวรับ ได้  ราคาทองคํายงัมีลุ้นดีดขึ �น
ทดสอบแนวต้าน 1,790-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาทองคําไม่สร้างระดบัตํ3าสดุใหม่ของสปัดาห์ก่อน
หน้า จะให้เกิดแรงซื �อทํากําไรสลบัเข้ามาเพิ3มขึ �น ทั �งนี � ประเมินแนวรับที3 1,767-1,761 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน หลังพาวเวลส่งสัญญาณไม่เร่งขึ �นดอกเบี �ย  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที3ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื3อคืนนี � (22 มิ.ย.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้คํามั3นว่า เฟดจะไม่เร่งปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยเร็ว
เกินไป ขณะเดียวกนันักลงทนุจบัตาข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐในสปัดาห์นี � ซึ3งรวมถึงตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 
และดชันีราคาการใช้จ่ายเพื3อการบริโภคส่วนบคุคล (PCE) เดือนพ.ค.  ดชันีดอลลาร์ ซึ3งเป็นดชันีวดัความเคลื3อนไหวของดอลลาร์เมื3อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 
6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.14% แตะที3 91.7626 เมื3อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับฟรังก์สวิส ที3ระดบั 0.9182 ฟรังก์ จากระดบั 0.9185 
ฟรังก์ และอ่อนคา่เมื3อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที3ระดบั 1.2320 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2359 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื3อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์
แข็งคา่ขึ �นแตะที3ระดบั 110.62 เยน จากระดบั 110.27 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื3อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที3ระดบั 1.1936 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1909 ดอลลาร์ 
ขณะที3เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที3ระดบั 1.3941 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3929 ดอลลาร์  

• (+) นพ.เฟาชี� รับโควิดสายพันธ์ุเดลตา คือ ภัยคุกคามใหญ่ของสหรัฐฯ  โควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา ที3ถูกพบครั �งแรกในอินเดีย ถือเป็นภัย
คกุคามครั �งใหญ่ของสหรัฐฯ ในการสกดักั �นการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ  นายแพทย์แอนโธนี เฟาชี3 ผู้ อํานวยการสถาบนัโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื �อ
แหง่ชาตสิหรัฐฯ กล่าวเมื3อวนัองัคารวา่ โควดิกลายพนัธุ์เดลตา มีการระบาดที3มากกวา่ รวดเร็วกวา่ และมีความรุนแรงกวา่โควดิสายพนัธุ์ดั �งเดมิ   

• (+) เกาหลีเหนือ ส่งสัญญาณไม่พร้อมกลับคืนสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐฯ เร็วๆ นี �  เกาหลีเหนือ บอกปัดแผนคืนสู่โต๊ะเจรจากบัสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี � หลงั
ผู้ นํารัฐบาลกรุงเปียงยางส่งสญัญาณพร้อมร่วมหารือกบัรัฐบาลกรุงวอชิงตนัเมื3อสปัดาห์ก่อน  คมิ โย จอง น้องสาวของ คิม จอง อึน ผู้ นําเกาหลีเหนือ ระบุ
ในแถลงการณ์ที3รายงานโดยสํานกัข่าว Korean Central News Agency ว่า ดเูหมือนว่า สหรัฐฯ จะมีความคาดหวงั “แบบผิดๆ” เกี3ยวกบัความเห็นของ
พี3ชายของเธอที3มีออกมาเมื3อไม่นานมานี �  น้องสาวคนสนิทของผู้ นําเกาหลีเหนือที3ถูกมองว่าเป็นหนึ3งในผู้ทรงอิทธิพลในรัฐบาลกรุงเปียงยาง กล่าวว่า 
“สหรัฐฯ อาจจะตีความสถานการณ์ในแบบที3ทําให้ตนเองรู้สกึสบายใจ และความคาดหวงัแบบผิดๆ นี � มีแตจ่ะทําให้ผิดหวงัหนกัยิ3งขึ �นมากกวา่” 

• (+) สหรัฐพลาดเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวอเมริกัน 70% ก่อนวันชาติ 4 ก.ค.  ทําเนียบขาวยืนยนัในวนันี �ว่า สหรัฐจะไม่สามารถฉีดวคัซีนโควิด-19 
ให้แก่ชาวอเมริกนัที3เป็นผู้ ใหญ่จํานวน 70% อย่างน้อย 1 โดสก่อนวนัที3 4 ก.ค. ซึ3งเป็นวนัชาติสหรัฐ ตามที3ประธานาธิบดีโจ ไบเดนตั �งเป้าไว้  นายเจฟฟ์ 
เซียนส์ ผู้ประสานงานด้านโควิด-19 ประจําทําเนียบขาว กล่าวว่า "เราคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ �นอีกหลายสัปดาห์เพื3อให้ชาวสหรัฐที3เป็นผู้ ใหญ่
จํานวน 70% ได้รับการฉีดวคัซีนอย่างน้อย 1 โดส โดยรวมถึงผู้ ที3มีอายุ 18-26 ปี"(-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองลดลงเป็นเดือนที3 4  สมาคมนายหน้า
อสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองปรับตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนที3 4 โดยลดลง 0.9% สู่ระดบั 5.80 ล้านยูนิตใน
เดือนพ.ค. เมื3อเทียบรายเดือน ขณะที3นกัวเิคราะห์คาดวา่ลดลงสู่ระดบั 5.72 ล้านยนิูต 

• (-) ประธานเฟดซานฟรานซสิโกชี �เฟดอาจลดวงเงนิ QE ในปีนี �  นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า เฟด
อาจปรับลดวงเงินในโครงการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในปลายปีนี � หรือต้นปีหน้า  "ดฉินัมีความเชื3อมั3นในการฟื�นตวัของ
เศรษฐกิจ โดยเฟดอาจบรรลเุป้าหมายการจ้างงานเตม็ศกัยภาพ และอตัราเงินเฟ้อแตะระดบั 2% ในเวลาอีกไม่นาน ซึ3งจะทําให้เฟดสามารถลดวงเงิน QE 
จากระดบั 1.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยเราอาจบรรลเุป้าในปลายปีนี � หรือต้นปีหน้า" นางดาลีกล่าว 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 68.61 จุด ขานรับพาวเวลส่งสัญญาณไม่เร่งขึ �นดอกเบี �ย  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื3อคืนนี � (22 มิ.ย.) 
หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้คํามั3นว่า เฟดจะไม่เร่งปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยเร็วเกินไป โดยถ้อยแถลงดงักล่าวเป็น
ปัจจยัหนนุหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ3งเป็นหุ้นที3มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี �ย  ดชันีดาวโจนส์ปิดที3 33,945.58 จุด เพิ3มขึ �น 68.61 จุด หรือ +0.20% ดชันี 
S&P500 ปิดที3 4,246.44 จดุ เพิ3มขึ �น 21.65 จดุ หรือ +0.51% ดชันี Nasdaq ปิดที3 14,253.27 จดุ เพิ3มขึ �น 111.79 จดุ หรือ + 0.79% 

• (+/-) อินเดียจับตาโควิดกลายพันธ์ุชนิดใหม่ ‘เดลตา พลัส’  อินเดียประกาศการค้นพบโคโรนาไวรัส โควิด-19 กลายพนัธุ์ชนิดใหม่ ‘เดลตา พลสั’ 
(Delta plus) ตามรายงานของรอยเตอร์  ทางการอินเดีย ระบุให้ไวรัสกลายพนัธุ์ชนิดใหม่ที3พบนี � ชื3อว่า ‘เดลตา พลสั’ (Delta plus) หลงัจากพบผู้ติดเชื �อ
ไวรัสกลายพนัธุ์ชนิดนี �นบัสิบราย ใน 3 รัฐของอินเดียตอนนี � โดยผู้ติดเชื �อ 16 ราย อยู่ในรัฐมหาราชตระ ตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย 
และวา่โควดิสายพนัธุ์ เดลตา พลสั มีระดบัการแพร่เชื �อที3สงูขึ �นกวา่สายพนัธุ์เดลตาและจําเป็นต้องเพิ3มการตรวจหาเชื �อมากขึ �นในแตล่ะพื �นที3ของอินเดีย 
 
 

 
 

 

                         ที3มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที3 21 มิ.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ - - - 

วนัองัคารที3 22 มิ.ย. 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.  5.80M** 5.85M 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์  22** 18 

วนัพธุที3 23 มิ.ย. 01.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50% 0.50% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   63.0 64.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   55.4 52.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   62.0 63.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   57.6 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   64.1 65.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   62.9 62.9 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   61.5 62.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   70.0 70.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.   876K 863K 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -7.4M 

วนัพฤหสับดีที3 24 มิ.ย. 18.00น. องักฤษ BOE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบี �ย   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2021   6.4% 6.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   382K 412K 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั3งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนพ.ค.   0.8% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั3งซื �อสินค้าคงทนเดือนพ.ค.   2.9% -1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนพ.ค.   0.9% 0.8% 

วนัศกุร์ที3 25 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE)   0.6% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   -2.7% -13.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   0.3% 0.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื3อมั3นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนม.ิย.จากUoM   86.5 86.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนม.ิย.จาก UoM   - 4.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที3มีการประกาศออกมา 

*ที3มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที3 20 มิถนุายน 2021 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


