
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,761 1,749 1,733 

 1,796 1,812 1,826 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 3.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคํายงัคงเคลื�อนไหวในกรอบ  แม้ว่าระหว่างวันราคาทองคําจะดีดตัวขึ �นในช่วงบ่ายตามเวลาไทย  โดยได้รับแรง
หนุนหลัง Ifo เผยว่า ดัชนีความเชื�อมั�นภาคธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.ขยายตัวแตะ 101.8 ในเดือนพ.ค. ดีกว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที�ระดับ 100.6  ขณะที�การเปิดเผยตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐที�ออกมาแยเ่กินคาดช่วยหนนุทองคําเพิ�ม  ทั �งนี �  ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ  และตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกต่างก็ออกมาแยเ่กินคาด  ส่วนตวัเลขประมาณการ
ครั �งที� 3 สําหรับ GDPประจําไตรมาส 1/2021ออกมาตามคาด  สถานการณ์ที�กล่าวมา  ช่วยหนนุให้ราคาทองคําดีดตวัขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ  1,787.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
อยา่งไรก็ดี  เป็นอีกครั �งที�ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยแรงขายส่วนใหญ่เกิดจากความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)อาจชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไมช้่านี �  ประกอบ
กบัดชันีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ �นกว่า 300 จดุ ขณะที�ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดทํานิวไฮ ขานรับข่าวที�ว่าทําเนียบขาวบรรลุข้อตกลงกับสภาคองเกรสในการลงทุนโครงสร้างพื �นฐานเพื�อกระตุ้น
เศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐ  รวมถึงแรงซื �อหุ้นกลุ่มธนาคารหลงัธนาคารรายใหญ่ 23 แห่งของสหรัฐผ่านการทดสอบ Stress Test จึงเป็นปัจจยักระตุ้นแรงขายทองคําเพิ�มเติม  ด้านกองทนุ 
SPDR ถือครองทองลดลง -3.78 ตนั  สําหรับวนันี �จบัตาการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ   Core PCE, รายได้ส่วนบุคคล และการใช้จ่ายส่วนบุคคล  รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที�เฟด  
อาทิ  นาง เมสเตอร์ประธานเฟดคลีฟแลนด์, นายโรเซนเกรน ประธานเฟดบอสตนั และนายวิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์ก  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1787.86 1772.40 1778.50 1774.30 -3.60 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,796.18 26.36 91.55 

MA 50 Days 1,833.20 27.04 90.66 

MA 200 Days 1,831.78 25.68 91.48 

RSI 9 Days 29.16 33.74 67.28 

RSI 14 Days 34.13 37.57 63.62 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,042.87 -3.78 

ishare 17,450.53 -46.25 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.5005 0.8697 0.7956 

10 วนั 0.9873 -0.5086 0.9803 

20 วนั 0.9768 -0.7986 0.9922 

50 วนั 0.9481 0.1681 0.8443 

100 วนั 0.8740 0.4038 0.8321 

200 วนั 0.2481 -0.3973 0.5645 

 

 

25 มิถนุายน 2564 

คําแนะนํา                 เน้นทํากําไรระยะสั�น โดยเข้าซื �อโซนแนวรับ 
1,772-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 
1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และหากราคาขยับขึ �นควรแบ่ง
ขายทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่านโซน 1,788-
1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ระหวา่งวนัหากราคาทองคําไมส่ามารถยืนเหนือ 1,788-1,796 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีโอกาสที�ราคาจะ
ออ่นตวัลงทดสอบแนวรับ แต่หากยืนเหนือบริเวณ 1,772-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีโอกาสที�ราคา
จะขยบัขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,788-1,796 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อีกครั �ง 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดสั1งซื �อสินค้าคงทนเพิ1มขึ �น 2.3% ในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื�องบิน 
รถยนต์ และเครื�องจกัรขนาดใหญ่ที�มีอายุการใช้งานตั �งแต่ 3 ปีขึ �นไป เพิ�มขึ �น 2.3% ในเดือนพ.ค. ซึ�งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที�สุดนบัตั �งแต่เดือนก.ค.2563 
หลงัจากลดลง 0.8% ในเดือนเม.ย.  อย่างไรก็ดี ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนในเดือนพ.ค.ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 2.6% 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื1นขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที1แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
ลดลง 7,000 ราย สู่ระดบั 411,000 รายในสัปดาห์ที�แล้ว จากระดบั 418,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี �  อย่างไรก็ดี ตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงาน
ดงักล่าวสงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 380,000 ราย 

• (+) เยอรมนีเผยความเชื1อมั1 นภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. ขยายตัว รับความหวังศก.ครึ1 งปีหลัง  ความเชื�อมั�นภาคธุรกิจของเยอรมนีขยายตวัมากกว่า
คาดการณ์ในเดือนมิ.ย. เนื�องจากบริษัทต่าง ๆ ประเมินว่าสถานการณ์ของธุรกิจปัจจุบนันั �นเริ�มดีขึ �น รวมถึงมมุมองเชิงบวกที�เพิ�มขึ �นสําหรับช่วงครึ�งหลัง
ของปี 2564  Ifo ซึ�งเป็นสถาบนัวจิยัเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�นภาคธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.ขยายตวัแตะ 101.8 จากระดบั 99.2 
ในเดือนพ.ค. ขณะที�นกัวเิคราะห์ของรอยเตอร์สคาดการณ์วา่จะขยายตวัที�ระดบั 100.6 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 322.58 จุด รับข่าวสหรัฐบรรลุดีลลงทุนโครงสร้างพื �นฐาน  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 300 จุดเมื�อคืนนี � (24 
มิ.ย.) ขณะที�ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดทํานิวไฮ ขานรับข่าวทําเนียบขาวบรรลุข้อตกลงกบัสภาคองเกรสในการลงทนุโครงสร้างพื �นฐานเพื�อกระตุ้น
เศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐ โดยข่าวดงักล่าวช่วยหนนุหุ้นกลุ่มอตุสาหกรรมพุ่งขึ �น ขณะที�หุ้นกลุ่มธนาคารดีดตวัขึ �นขานรับรายงานที�ว่า ธนาคารราย
ใหญ่ 23 แหง่ของสหรัฐสามารถผ่านการทดสอบภาวะวกิฤต (Stress Test)  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 34,196.82 จดุ เพิ�มขึ �น 322.58 จุด หรือ 
+0.95% ดชันี S&P500 ปิดที� 4,266.49 จดุ เพิ�มขึ �น 24.65 จดุ หรือ +0.58% ดชันี Nasdaq ปิดที� 14,369.71 จดุ เพิ�มขึ �น 97.98 จดุ หรือ +0.69% 

• (-) ปอนด์อ่อนค่า หลังแบงก์ชาตอัิงกฤษตรึงดอกเบี �ย-คงวงเงิน QE  เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (24 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มีมตคิงอตัราดอกเบี �ย และคงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมเมื�อวานนี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน 
เพิ�มขึ �น 0.02% แตะที� 91.8147 เมื�อคืนนี �  เงินปอนด์อ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.3927 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3963 ดอลลาร์ ขณะที�ยู
โรแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.1931 ดอลลาร์ จากระดบั1.1928 ดอลลาร์ จากระดบั และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที�ะรดบั 0.7582 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7573 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 110.85 เยน จากระดบั 110.96 เยน และทรงตวัเมื�อเทียบกบัฟรังก์
สวสิ ที�ระดบั 0.9183 ฟรังก์  

• (+/-) สหรัฐเผย GDP Q1/64 ขยายตัว 6.4%  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครั �งที� 3 สําหรับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจําไตรมาส 1/2564 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 6.4% ในไตรมาส 1 ไม่เปลี�ยนแปลงจากตวัเลขประมาณการครั �งที� 1 และครั �งที� 2   
ตวัเลข GDP ดงักล่าวมีการขยายตวัสูงเป็นอนัดบั 2 นบัตั �งแต่ไตรมาส 3/2546  อย่างไรก็ดี ตวัเลขประมาณการครั �งที� 3 สําหรับ GDP ประจําไตรมาส 
1/2564 ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 6.6%  นอกจากนี � นกัวเิคราะห์คาดวา่ GDP ประจําไตรมาส 2/2564 จะขยายตวั 10% 

• (+/-) แบงก์ชาตอัิงกฤษคงดอกเบี �ย,วงเงนิ QE ตามคาด ขณะเตือนเงนิเฟ้อพุ่ง  ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) จดัการประชุมกําหนดนโยบายการเงิน
ในวันนี � โดย BoE มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี �ยนโยบายที�ระดับ 0.1% ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสุดเป็นประวัติการณ์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
นกัวเิคราะห์  นอกจากนี � BoE ประกาศคงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที�ระดบั 8.95 แสนล้านปอนด์ (1.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์) เพื�อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที�เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

• (+/-) ไบเดนเผยทําเนียบขาว-คองเกรสบรรลุดีลลงทุนโครงสร้างพื �นฐานแล้ว  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศในวนันี �ว่า ทําเนียบขาวสามารถ
บรรลุข้อตกลงกับสภาคองเกรสในการลงทุนโครงสร้างพื �นฐานเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐ  "ผมขอตอบคําถามตรงๆว่า เราบรรลุ
ข้อตกลงแล้ว" ปธน.ไบเดนกล่าวที�ทําเนียบขาว หลงัการเจรจากบัวฒุสิมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัในวนันี �  ทําเนียบขาวระบุว่า มาตรการดงักล่าว
รวมถงึการใช้จ่ายงบประมาณครั �งใหม่วงเงิน 5.79 แสนล้านดอลลาร์ ซึ�งจะรวมทั �งโครงการสร้างถนน สะพาน ทางรถไฟ ปัจจยัพื �นฐานสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู และโครงการอื�นๆ 
 
 

 
 

                         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  411K** 412K 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนพ.ค.  0.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนพ.ค.  2.3%** -1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนพ.ค.  1.1%** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 


