
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
8/06/2021  11:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,898.80 1,895.20 -3.60 -0.19 

Spot Silver ($) 27.87 27.78 -0.09 -0.32 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,950 28,140 190 0.68 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,900 28,120 220 0.79 

Gold Online Futures (GOM21) 1,886.00 1,896.60 10.60 0.56 

Silver Futures (SVFM21)  27.63 27.80 0.17 0.62 

ดชันดีอลลาร ์ 89.98 90.08 0.10 0.11 

เงนิบาท (฿/$) 31.17 31.20 0.03 0.10 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
แมร้าคาทองค ามีการปรบัตวัขึน้ค่อนขา้งจ ากดั แต่ระยะสัน้หากพยายามจะ
ดีดตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,912-1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หาก
ไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นดงักล่าว (ระดับสูงสดุของเดือนพ.ค.,มิ.ย.)ได้
อย่างมั่นคง จะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาสู่ 1,889-1,873 ดอลลารต์่อ
ออนซเ์พื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
หากสามารถยืนเหนือ 1,889-1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์เปิดสถานะซือ้ โดย
ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์ส าหรบัการขายท าก าไร
อาจพิจารณาดูบริเวณ 1,912-1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านขึน้ไปให้
ชะลอการขายไปท่ี 1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์
  
  
  
  
 

8 June 2021 

 

                                   ที่มา: Aspen 

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

 GOM21 

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีแ้กว่งตวัในกรอบ  1,894.30-1,903.19 ดอลลารต่์อออนซ ์ นอกจากดอลลารท่ี์อ่อนค่าและบอนดย์ีลดส์หรฐัท่ีปรบัลงแลว้ ทองค ายังไดร้บัแรงหนุนจากปัจจัย
หลายประการ อาทิ 1) ความวิตกเกี่ยวกบัเงินเฟ้อ โดยทองค าถือเป็นสินทรพัยท่ี์นกัลงทนุใหค้วามสนใจเมื่อเงินเฟ้อพุ่ง โดยสปัดาหนี์ส้หรฐัจะมีการประกาศ ดชันี  CPI เดือนพ.ค. ซึ่งเป็นมาตร
วดัเงินเฟ้อ โดยนกัวิเคราะหค์าดการณว์่า ดชันี CPI ของสหรฐัในเดือนพ.ค.จะเพิ่มขึน้อีกมาอยู่ท่ี 4.7% เมื่อเทียบรายปี หลงัจากปรบัตวัเพิ่มขึน้ถึง 4.2% ในช่วงเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมา ขณะท่ี ทีม
นกัเศรษฐศาสตรข์องธนาคาร Deutsche Bank ออกโรงเตือนรฐับาลทั่วโลกอย่าเพิกเฉยต่อตวัเลขอตัราเงินเฟ้อท่ีก าลงัขยบัขึน้อยู่ในปัจจบุนั เพราะแมห้ลายฝ่ายจะเห็นว่าเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ใน
ช่วงเวลานีเ้ป็นเพียงการเพิ่มขึน้ชั่วคราว แต่ในมุมมองของ Deutsche Bank กลบัเห็นว่า อัตราเงินเฟ้อดงักล่าวมีแนวโนม้จะลากยาว และน าไปสู่สาเหตขุองวิกฤตเศรษฐกิจโลกในอีกไม่กี่ปี
ขา้งหนา้ จึงแนะน าติดตาม CPI สหรฐัในสปัดาหนี์ ้รวมทัง้รอดทู่าทีเฟดอีกครัง้  2) การรว่งลงของบิตคอยนโ์ดยเชา้นี ้บิตคอยนร์่วงเกือบ -10% ลงมาเคลื่อนไหวแถว 32,800 ดอลลาร ์ขณะท่ี
โดนลัด ์ทรมัป์ อดีตประธานาธิบดีสหรฐั กล่าวโจมตีบิทคอยนว์่าเป็นสิ่งหลอกลวง และแย่งความส าคญัของดอลลาร ์พรอ้มเรียกรอ้งใหห้น่วยงานต่างๆออกกฎระเบียบควบคมุบิตคอยน ์เป็น
อีกปัจจยัที่หนนุราคาทองค า  อย่างไรก็ดี เห็นแรงขายท าก าไรเมื่อราคาเขา้ใกลแ้นวตา้นทางจิตวิทยาบริเวณ 1,900 ดอลลารต่์อออนซจ์ึงระวงัการย่อตวัของราคาในช่วงสัน้ 

      1,889   1,873 1,857 

       1,917   1,934 1,959 
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• (+) Deutsche Bank เตือนรัฐบาลท่ัวโลกเร่งจัดการเงินเฟ้อ วอนอย่าน่ิงนอนใจ เสี่ยงเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่เขย่าเศรษฐกิจโลก  ทีมนัก
เศรษฐศาสตรข์องธนาคาร Deutsche Bank ออกโรงเตือนรฐับาลทั่วโลกอย่าเพิกเฉยต่อตัวเลขอัตราเงินเฟ้อท่ีก าลังขยับขึน้อยู่ในปัจจุบัน เพราะแม้
หลายฝ่ายจะเห็นว่าเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงเวลานีเ้ป็นเพียงการเพิ่มขึน้ชั่วคราว แต่ในมมุมองของ Deutsche Bank กลบัเห็นว่า อตัราเงินเฟ้อดงักล่าวมี
แนวโนม้จะลากยาว และน าไปสู่สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจโลกในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้   โดย Deutsche Bank ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยกับ Fed และธนาคาร
กลางอีกหลายแห่งทั่วโลกที่มองว่าอตัราเงินเฟ้อเป็นเรื่องชั่วคราว เพราะมาตรการกระตุน้ท่ีรฐับาลใชก้ันอยู่ในปัจจบุนั บวกกับพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงในยุคหลงัโควิด-19 ระบาด จะมีแต่ยิ่งท าใหร้าคาอาหาร สินคา้ และบริการปรบัตัวสงูขึน้ ดงันัน้การท่ี Fed เลือกท่ีจะเมินเฉยต่อเงิน
เฟ้อจึงเป็นการปล่อยใหเ้ศรษฐกิจโลกนั่งอยู่บนระเบิดเวลา  

• (+) ทรัมป์ชี ้Bitcoin เป็นสิ่งหลอกลวง และควรถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ขณะที่ตลาด Crypto เช้าวันนีร่้วงยกแผง  อดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ ของสหรฐัฯ ไดอ้อกมาพูดถึง Bitcoin ในการใหส้มัภาษณ์รายการ Fox Business Monday ทางช่อง Fox News เมื่อวนัจันทรท่ี์ผ่านมา โดยระบุ
ว่า Bitcoin เปรียบเสมือนสิ่งหลอกลวง และตวัเขาไม่ชอบสกลุเงินดิจิทลันีเ้ลย เพราะมนัเป็นคู่แข่งกบัเงินสกลุดอลลารท่ี์เขาตอ้งการใหเ้ป็นสกลุเงินหลกั
ของโลก โดยเขาจะไม่ลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทนี ้และตอ้งการเห็นมนัถูกก ากับดูแลอย่างเขม้งวด “Bitcoin ดูเหมือนกลโกง ผมไม่ชอบมันเพราะมัน
เป็นอีกหน่ึงสกุลเงินท่ีก าลงัแข่งกับดอลลาร ์ผมตอ้งการใหด้อลลารเ์ป็นสกุลเงินหลกัของโลก นั่นเป็นสิ่ งท่ีผมพูดเสมอมา” ทรมัป์กล่าว โดยทรมัป์ยัง
กล่าวอีกว่า สมยัท่ีเขายงัเป็นประธานาธิบดี Bitcoin ยังมีมูลค่าเพียง 6,000 ดอลลารส์หรฐัเท่านั้น ต ่ากว่ามูลค่าในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  เป็นท่ีรูก้ัน
ว่าทรัมป์นั้นไม่ใช่แฟนตัวยงของ Bitcoin ในเดือนกรกฎาคม ปี 2019 สมัยท่ีเขายังเป็นประธานาธิบดี เขาเคยทวีตข้อความเก่ียวกับ Bitcoin และ 
Cryptocurrency เอาไวว่้า “ผมไม่ใช่แฟนของ Bitcoin และ Cryptocurrency อื่นๆ เพราะมนัไม่ใช่เงิน มลูค่าของมนัมีความผนัผวนสงูและอา้งอิงดว้ย
อากาศ การเทรดสินทรพัยช์นิดนีโ้ดยไม่มีการก ากบัดแูลอาจเอือ้ประโยชนใ์หพ้วกท าผิดกฎหมาย เช่น ผูค้า้ยาเสพติดและอาชญากรอื่นๆ” 

• (+) รายงานสหรัฐเผยมีความเป็นไปได้ที่โควิดหลุดออกมาจากห้องทดลองในอู่ฮั่น  รายงานเก่ียวกับตน้ตอของโรคโควิด-19 ซึ่งจัดท าโดย
หอ้งปฏิบตัิการแห่งชาติของสหรฐั ไดส้รุปว่า สมมติฐานท่ีว่าเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่หลดุออกมาจากหอ้งทดลองของจีนในเมืองอู่ฮั่นนัน้มีความ
เป็นไปได ้และเห็นควรใหม้ีการสืบสวนกรณีดงักล่าวต่อไป หนังสือพิมพว์อลล ์สตรีท เจอนัล เปิดเผยว่า ผลการศึกษาดงักล่าวจัดท าขึน้ในเดือนพ.ค. 
2563 โดยหอ้งปฏิบัติการลอเรนซล์ิเวอรม์อรแ์ห่งสหรฐั ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอรเ์นีย โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัเคยใชร้ายงานดังกล่าวเป็น
เอกสารอา้งอิง ขณะท่ีมีการสืบสวนเก่ียวกับตน้ตอของโรคโควิด -19 ในช่วงไม่ก่ีเดือนสุดทา้ยในยุคของอดีตปธน.โดนัลด ์ทรมัป์ อย่างไรก็ตาม ทาง
หอ้งปฏิบตัิการปฏิเสธท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานของวอลล ์สตรีท เจอนัล อน่ึง ปธน.โจ ไบเดน ประกาศเมื่อเดือนท่ีผ่านมาว่า เขาไดส้ั่ง
การใหม้ีการสืบสวนหาตน้ก าเนิดของเชือ้ไวรสั โดยหน่วยข่าวกรองของสหรฐัไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปได ้2 ประเด็นดว้ยกัน คือ 1. เชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่เกิดจากอบุตัิเหตใุนหอ้งทดลอง และ 2. เชือ้ไวรสัเกิดจากการท่ีมนษุยส์มัผสักบัสตัวท่ี์ติดเชือ้ แต่ในขณะนีย้งัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่ชดั 

• (+)  ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสเตือนญี่ปุ่ นจัดโอลิมปิกเสี่ยงโควิดระบาดหลังจบการแข่งขัน ศาสตราจารยฮ์ิโรชิ โอชิตานิ นกัไวรสัวิทยาและท่ีปรกึษา
รฐับาลญ่ีปุ่ น เตือนถึงความเสี่ยงที่โควิด-19 จะแพรก่ระจายในช่วงการแข่งขนักีฬาโตเกียวโอลิมปิก ศาสตราจารยโ์อชิตานิใหส้มัภาษณก์บัหนงัสือพิมพ์
เดอะ ไทมส ์ออฟ ลอนดอนว่า "ถึงแมร้ฐับาลและคณะกรรมการจัดการแข่งขนั รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( IOC) บอกมาตลอดว่า สามารถ
จัดกีฬาโอลิมปิกไดอ้ย่างปลอดภัย แต่ทุกคนย่อมรูถ้ึงความเสี่ยง ดังนั้น โอกาสท่ีจะจัดกีฬาโอลิมปิกโดยไม่ให้มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาด
ตามมาในญ่ีปุ่ น รวมถึงในประเทศอื่นๆ หลงัจบการแข่งขนัจึงไม่มีทางเป็นไปไดเ้ลย" "ถึงหลายประเทศจะพบผูป่้วยไม่มาก และไม่มีไวรสักลายพนัธุ ์เรา
ก็ไม่ควรใหก้ารแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรสัไปสู่ประเทศอื่นๆ" ศาสตราจารยโ์อชิตานิกล่าว และระบุดว้ยว่า ประ เทศส่วนใหญ่ยงัมี
วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไม่เพียงพอ 

• (-)  ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก หลังญี่ปุ่ นปรับเพ่ิมประมาณการ GDP ไตรมาส 1 ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกในวนันี ้เนื่องจากนักลงทุนคลายความ
กังวลหลังญ่ีปุ่ นปรบัเพิ่มประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564  ดัชนี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวันนีท่ี้ 
3,598.75 จุด ลดลง 0.79 จุด หรือ -0.02%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวันนีท่ี้ 29,046.03 จุด เพิ่มขึน้ 26.79 จุด หรือ +0.09% และดัชนี 
HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 28,900.52 จดุ เพิ่มขึน้ 113.24 จดุ หรือ +0.40% 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 7 มิ.ย. 13.00น. เยอรมน ี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน เดือนเม.ย.  -0.2%** 3.0% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix  28.1** 21.0 

วนัองัคารท่ี 8 มิ.ย. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนเม.ย.   0.3% 2.5% 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   86.0 84.4 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   85.5 84.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก เดือนพ.ค.   101.2 99.8 

 19.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนเม.ย.   -68.5B -74.4B 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   8.18M 8.12M 

วนัพธุท่ี 9 มิ.ย. 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนเม.ย.   0.8% 0.8% 

 21.30น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -5.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 10 มิ.ย. 18.45น. ยโุรป มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธาน ECB : คริสติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   0.4% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ค.   0.4% 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   370K 385K 

วนัศุกรท่ี์ 11 มิ.ย. วนัท่ี 1 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   84.0 82.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 06 มิถนุายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

http://www.ylgfutures.co.th/

