
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,761 1,749 1,733 

 1,796 1,812 1,826 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทรงตวัแทบไมเ่ปลี�ยนแปลง  แม้ในระหว่างวนั  ราคาทองคําจะขยบัขึ �น  โดยได้รับแรงหนนุต่อเนื�องจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที�ระบวุ่าเฟดจะ
ไมเ่ร่งขึ �นดอกเบี �ย  ส่วนในช่วงบา่ยตามเวลาไทย  ราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื �องต้นของเยอรมนีและยโูรโซนที�
ออกมาดีเกินคาด  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากแรงซื �อทางเทคนิคหลงัจากราคามีการ Breakout กรอบสามเหลี�ยม  ขณะที�ดชันี PMI ภาคบริการของสหรัฐ  และยอดขายบ้าน
ใหมที่�ออกมาแยเ่กินคาด  เป็นอีกปัจจยัเพิ�มเติมที�ช่วยหนนุให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ  1,794.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้
ได้  โดยเผชิญกบัแรงขายทํากําไรเมื�อราคาขยบัเข้าใกล้โซนแนวต้านสําคญั  ประกอบกบัดชันีดอลลาร์ฟื�นตวัขึ �นจากถ้อยแถลงของนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอนแลนตา  ที�กล่าวว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวแข็งแกร่งถึง 7% ในปีนี � และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะดีดตัวขึ �นเหนือเป้าหมายของเฟดที�ระดับ 2% ซึ�งจากตัวเลขคาดการณ์เหล่านี �ทําให้เขามองว่า เฟดอาจ
จําเป็นต้องปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยในช่วงปลายปี 2022  สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้ราคาทองคําดิ�งลงจากระดับสูงสุดกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  จนแตะระดับตํ�าสุดในระหว่างวันบริเวณ  
1,773.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์   ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -2.91 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(บีโออี)  และติดตามการเปิดเผยตวัเลขประมาณการครั �ง
สดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2021, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน และ  รวมถึงติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที�เฟด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1794.83 1773.32 1778.30 1777.90 0.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,806.16 26.54 91.42 

MA 50 Days 1,833.18 27.04 90.65 

MA 200 Days 1,832.65 25.68 91.48 

RSI 9 Days 26.83 27.65 68.04 

RSI 14 Days 32.85 34.15 64.06 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,046.65 -2.91 

ishare 17,496.78 -57.68 

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 

 

 

24 มิถนุายน 2564 

คําแนะนํา                 เ ข้า ซื �อเพื� อ เก็งกําไรระยะสั�นหากราคา
ทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,772-1,761 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 
และทยอยปิดสถานะทํากําไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 
1,794-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําไมส่ามารถ break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,794-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ �นไปได้ 
อาจมีแรงขายทํากําไรระยะสั �นให้กลบัลงมาตั �งฐานราคาด้านลา่งอีกครั �ง เบื �องต้นประเมินว่าราคายงัคง
เคลื�อนไหวระหว่าง 1,761-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคายืนเหนือแนวรับ 1,772-1,761 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ได้ อาจมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ตํ�าสุดรอบ 1 ปีในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 5.9% สู่ระดบั 769,000 ยู
นิตในเดือนพ.ค. ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุนบัตั �งแตเ่ดือนพ.ค.2563 และตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 870,000 ยูนิต ขณะเดียวกนั กระทรวงพาณิชย์
ยงัได้ปรับลดยอดขายบ้านใหม่ในเดือนเม.ย.สู่ระดบั 817,000 ยนิูต จากเดมิรายงานที�ระดบั 863,000 ยนิูต 

• (+) ชาวสหรัฐกว่า 1,200 รายกล้ามเนื �อหัวใจอักเสบ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นา  เอกสารจากศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคของสหรัฐ (CDC) 
ระบวุา่ มีการรายงานผู้ ป่วยจํานวนมากกวา่ 1,200 รายที�มีอาการกล้ามเนื �อหวัใจอกัเสบ หลงัจากที�ได้รับการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา  
มีรายงานวา่ วยัรุ่นที�มีอายุ 16-24 ปี ซึ�งส่วนใหญ่เป็นชาย มีอาการกล้ามเนื �อหวัใจอกัเสบ หรือเยื �อหุ้มหวัใจอกัเสบ หลงัจากที�ได้รับการฉีดวคัซีนโควิด-19 
ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา  ทั �งนี � ผู้ ป่วยจํานวน 267 รายมีอาการกล้ามเนื �อหวัใจอกัเสบ หรือเยื �อหุ้มหวัใจอกัเสบ หลงัจากได้รับการฉีดวคัซีนของไฟเซอร์
หรือโมเดอร์นาจํานวน 1 เข็ม และจํานวน 827 รายมีอาการดงักล่าว หลงัจากได้รับการฉีดวคัซีน 2 เข็ม นอกจากนี � ยงัมีผู้ ป่วย 132 รายที�มีอาการเช่นกนั 
แตไ่ม่มีการระบวุา่ได้รับการฉีดวคัซีนกี�เข็ม 

• (-) สื�อตีข่าวจีน-สหรัฐเตรียมจัดการเจรจาทางการทูตในสัปดาห์หน้า  หนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า นกัการ
ทตูระดบัสูงของจีนและสหรัฐมีแนวโน้มจดัการเจรจาในระหว่างการประชุม G20 ในสัปดาห์หน้าที�ประเทศอิตาลี ซึ�งส่งสญัญาณว่ารัฐบาลทั �ง 2 ประเทศ
กําลงัพยายามผ่อนคลายความสมัพนัธ์ที�ตงึเครียด  รายงานระบุว่า นายหวงั อี � รัฐมนตรีต่างประเทศจีน และนายแอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐ อาจร่วมหารือกัน นอกจากนี � สหรัฐยังได้พยายามสร้างความเป็นไปได้ในการจัดการสนทนาทางโทรศพัท์ระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน และ
ประธานาธิบดีสี จิ �นผิง ของจีนด้วยเช่นกนั 

• (-) เตือนไวรัสโควดิสายพันธ์ุเดลตากลายเป็นสายพันธ์ุหลักในยุโรป  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งยุโรป (ECDC) แถลงในวนันี �ว่า ไวรัสโควิด-19 
สายพนัธุ์เดลตา ซึ�งมีการพบครั �งแรกในอินเดีย มีแนวโน้มที�จะกลายเป็นสายพนัธุ์หลกัในยุโรป  รายงานของ ECDC ระบุว่า เนื�องจากไวรัสโควิดสายพนัธุ์
เดลตาสามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพนัธุ์ดั �งเดิมถึง 40-60% ทําให้มีการคาดการณ์ว่าไวรัสสายพนัธุ์เดลตาจะครองสดัส่วนผู้ติดเชื �อรายใหม่มากถึง 
70% ในสหภาพยโุรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยโุรป (EEA) ภายในต้นเดือนส.ค. และจะสงูถงึ 90% ภายในปลายเดือนส.ค. 

• (-) ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย หลังจนท.เฟดคาดเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (23 มิ.ย.) หลงัจากเจ้าหน้าที�ระดบัสูงของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดการณ์ว่าตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะดีดตวัขึ �น 
ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐในสปัดาห์นี � ซึ�งรวมถึงตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 และดชันี
ราคาการใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบคุคล (PCE) เดือนพ.ค.  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุล
ในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.04% แตะที� 91.7995 เมื�อคืนนี � ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 110.96 เยน จากระดบั 110.62 เยน และแข็งค่า
เมื�อเทียกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9183 ฟรังก์ จากระดบั 0.9182 ฟรังก์ แต่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.2303 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2320 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1928 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1936 ดอลลาร์ 
ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.3963 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3941 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 0.7573 ดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดบั 0.7552 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) ข้อมูลศก.ซบฉุดดาวโจนส์ปิดลบ 71.34 จุด, Nasdaq ทํานิวไฮรับแรงซื �อหุ้นเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (23 
มิ.ย.) หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�ซบเซา ซึ�งรวมถึงยอดขายบ้านใหม่ที�ร่วงลงแตะระดบัตํ�าสุดในรอบ 1 ปี อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดทํานิวไฮ 
โดยได้ปัจจยัหนนุจากแรงซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 33,874.24 จุด ลดลง 71.34 จุด หรือ -0.21% ดชันี S&P500 ปิดที� 
4,241.84 จดุ ลดลง 4.60 จดุ หรือ -0.11% ดชันี Nasdaq ปิดที� 14,271.73 จดุ เพิ�มขึ �น 18.46 จดุ หรือ +0.13% 

• (+/-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐตํ�าสุดรอบ 2 เดือนในมิ.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื �องต้นของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 63.9 ในเดือนมิ.ย. ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสุดในรอบ 2 เดือน 
จากระดบั 68.7 ในเดือนพ.ค. 
 
 

 
 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 21 มิ.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ - - - 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   22** 18 

วนัพธุที� 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  64.9** 64.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  58.1** 52.8 

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

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  58.0** 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  64.2** 65.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  61.7** 62.9 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  62.6** 62.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  64.8** 70.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.  769K** 863K 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  -7.6M** -7.4M 

วนัพฤหสับดีที� 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 ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนพ.ค.   0.8% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนพ.ค.   2.9% -1.3% 

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

วนัศกุร์ที� 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 ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM   86.5 86.4 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 20 มิถนุายน 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


