
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
9/06/2021 12:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,892.50 1,893.81 1.31 0.07 

Spot Silver ($) 27.60 27.65 0.05 0.18 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 28,080 28,070 -10 -0.04 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 28,070 28,080 10 0.04 

Gold Online Futures (GOM21) 1,894.10 1,895.50 1.40 0.07 

Silver Futures (SVFM21)  27.70 27.69 -0.01 -0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 90.14 90.08 -0.05 -0.06 

เงนิบาท (฿/$) 31.20 31.15 -0.05 -0.16 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
หากราคาทองค าพยายามขึน้ไปทดสอบแนวต้านในโซน  1,912-1,917 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสูงสุดของเดือนพ.ค.,มิ.ย.)แต่หากแรงซือ้ไม่มาก
พอหรือราคาไม่สามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกร่ง ท าใหป้ระเมินว่าในระยะสัน้ 
ยงัคงมีโอกาสปรบัตัวลงทดสอบ แนวรบั 1,884 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ี
แนวรบัถดัไปนัน้อยู่ในบริเวณ 1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
รอเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,884-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดพอร์ต
สถานะซือ้หากราคาหลดุ 1,869 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาดีดตวัขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,912-1,917 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดทยอยปิดสถานะซือ้
เพื่อท าก าไร 
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สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,890.40-1,896.31 ดอลลารต์่อออนซ ์แมท้องค าจะไดร้บัปัจจยักดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขสหรฐัวานนี ้ทัง้ ดลุการคา้ และ JOLTS 
Job Opening ออกมาดีเกินคาด  แต่การรว่งลงของราคาทองค าอยู่ในระดบัจ ากดั หลงัวุฒิสภาสหรฐัลงมติเห็นชอบใหผ้่านรา่งกฎหมาย U.S. Innovation and Competition Act of 
2021 หรือ USICA ดว้ยคะแนนเสียง 68-32 เสียง ซึ่งจะขยายขีดความสามารถของสหรฐัในการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยีกบัจีน โดยการสนับสนนุใหส้หรฐัด าเนินนโยบายที่แข็งกรา้วต่อ
จีนนัน้ เป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเด็นที่ทัง้สองพรรคของสหรฐัเห็นตรงกัน รวมไปถึง นายจา้ว ลี่เจียง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน เรียกรอ้งใหส้หรฐั ยกเลิกการกระท าไม่ว่าจะใน
รูปแบบใดๆ ที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการกับไตห้วนั หลังนายแอนโทนี บลิงเคน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั กล่าวกับสภาคองเกรสในวนัจันทรว่์า การจัดท าเอฟทีเอ
ระหว่างสหรฐัและไตห้วนั จะเริ่มตน้ขึน้เร็วๆนี ้ สะทอ้นความตึงเครียดสหรฐั-จีน นอกจากนี ้บิทคอยนถ์กูกดดนัจาก ข่าวว่าสหรฐัสามารถยึดคืนบิทคอยนท์ี่บริษัทโคโลเนียล ไปป์ไลน ์
จ่ายเป็นค่าไถ่ใหก้บักลุ่มแฮกเกอร ์ขณะที่ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตฯที่ลดลงอย่างมากในช่วงนี ้เป็นอีกปัจจยัที่อยู่เบือ้งหลงัการปรบัตวัขึน้ของราคาทองค า 

       1,884   1,869 1,857 

        1,917   1,934 1,959 
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• (+) วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกม.หนุนวิจัยเทคโนโลยี หวังดันอุตสาหกรรมแข่งจีน  วุฒิสภาสหรัฐลงมติเห็นชอบให้ผ่านร่างกฎหมาย U.S. 
Innovation and Competition Act of 2021 หรือ USICA ด้วยคะแนนเสียง 68-32 เสียง ซึ่งจะขยายขีดความสามารถของสหรฐัในการแข่งขันด้าน
เทคโนโลยีกบัจีน โดยการสนับสนนุใหส้หรฐัด าเนินนโยบายท่ีแข็งกรา้วต่อจีนนัน้ เป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเด็นท่ีทัง้สองพรรคของสหรฐัเห็นตรงกนั ซึ่งขณะนี้
พรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจ ไบเดนเป็นฝ่ายครองเสียงขา้งมากในสภาคองเกรส รา่งกฎหมายดงักล่าวจะจดัสรรงบประมาณวงเงิน 1.90 แสน
ลา้นดอลลารเ์พื่อเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ดา้นการวิจยัเทคโนโลยีของสหรฐั และยงัเป็นการอนมุตัิงบประมาณอีก 5.4 หมื่นลา้นดอลลารเ์พื่อเพิ่มก าลงั
ผลิตและความสามารถในการวิจัยชิปเซมิคอนดกัเตอรแ์ละอปุกรณส์ื่อสาร นอกจากนี ้งบประมาณจ านวนนีย้งัรวมถึงงบ 2 พนัลา้นส าหรบัการวิจยัชิป
ท่ีใชใ้นการผลิตรถยนตโ์ดยเฉพาะ ซึ่งท่ีผ่านมามีปัญหาขาดแคลนอย่างหนักจนส่งผลกระทบรุนแรงต่อก าลงัการผลิตรถยนต ์บริษัทเจเนอรลั มอเตอร ์
(จีเอ็ม) ระบุว่า ร่างกฎหมายนีเ้ป็นความกา้วหนา้ครัง้ส  าคญัในการแกปั้ญหาขาดแคลนชิปท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนตข์องสหรฐัมาอย่ าง
ต่อเน่ือง ทัง้นี ้สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัจะท าการลงมติเพื่อผ่านร่างกฎหมายดงักล่าวต่อไป ก่อนจะยื่นใหป้ธน.ไบเดนลงนามรบัรอง  แมใ้นขณะนีจ้ะยงั
ไม่ชดัเจนว่า รา่งกฎหมายท่ีจะเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรมีรายละเอียดเป็นอย่างไร หรือมีก าหนดการน าเสนอรา่งกฎหมายเมื่อใด 

• (+) บิทคอยนด่ิ์ง 1.56%เคลื่อนไหวที่ 33,000 ดอลล ์การเคลื่อนไหวในแดนลบของราคาบิทคอยนช์่วงเชา้วนันี ้เป็นการปรบัตวัร่วงลงต่อเนื่องจาก
เมื่อวนัองัคาร(8มิ.ย.)ท่ีราคาบิทคอยนด์ิ่งลงเกือบ 8% หลงัมีข่าวว่าสหรฐัสามารถยึดคืนบิทคอยนท่ี์บริษัทโคโลเนียล ไปป์ไลนจ์่ายเป็นค่าไถ่ใหก้บักลุ่ม
แฮกเกอร ์ข่าวนีส้ะเทือนความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินคริปโต ซึ่งก่อนหนา้นีถู้กมองกันว่าเป็นสินทรพัยท่ี์มีความปลอดภัย และยากต่อการตรวจสอบ 
ท าใหเ้ป็นท่ีชื่นชอบของวงการแฮกเกอร ์เน่ืองจากเชื่อมั่นว่าเจา้หนา้ท่ีจะไม่สามารถแกะรอยและยึดเงินคืนได ้เมื่อเวลา 17.30 น.ตามเวลาไทยของวนั
องัคาร บิทคอยนร์่วงลงเกือบ 8% สู่ระดับ 32,817 ดอลลาร ์หรือราว 1,027,200 บาท ในการซือ้ขายบนแพลตฟอร์มคอยนเ์มทริกส(์ Coin Metrics) 
กระทรวงยตุิธรรมสหรฐัเปิดเผยว่า เจา้หนา้ท่ีจากส านกังานสอบสวนกลางสหรฐั (เอฟบีไอ) สามารถยึดบิทคอยนม์ลูค่ากว่า 2.3 ลา้นดอลลาร ์ซึ่งบริษัท
โคโลเนียล ไปป์ไลนจ์่ายเป็นค่าไถ่ใหแ้ก่กลุ่มแฮกเกอรท่ี์อยู่เบือ้งหลงัการโจมตีทางไซเบอร ์จากเงินค่าไถ่ทัง้หมดราว 4.4 ลา้นดอลลาร ์โดยเจา้หนา้ท่ี
สามารถเจาะรหสัผ่านเขา้ไปยงัเป๋าตงั (wallets) ท่ีใส่เงินบิทคอยนข์องแฮกเกอร ์

• (+) 'เฟาซี'เตือนโควิดสายพันธุเ์ดลต้าอาจเป็นสายพันธุห์ลักระบาดในสหรัฐ นายแพทยแ์อนโทนี เฟาซี แพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานเฉพาะกิจ
ดา้นการควบคุมโรคโควิด-19 ของท าเนียบขาวกล่าวเตือนในการแถลงข่าวท่ีท าเนียบขาวเมื่อวันองัคาร (8 มิ.ย.) ว่า ไวรสัโควิด-19 ท่ีพบครัง้แรกใน
อินเดีย อาจจะกลายเป็นไวรสัสายพันธุห์ลักท่ีแพร่ระบาดในสหรฐั นายแพทยเ์ฟาซี ระบุว่า ไวรสัโควิด -19 สายพนัธุ ์B.1.617.2 หรือเรียกว่าสายพนัธุ์
เดลตา้ (Delta) นั้น อาจกลายเป็นไวรสัโควิด-19 สายพันธุห์ลกัท่ีแพร่ระบาดในสหรฐั โดยกระทรวงสาธารณสขุของอินเดียระบุว่า ไวรสัดงักล่าวเป็น
ไวรสัที่มีการกลายพนัธุถ์ึงสองครัง้ นายแพทยเ์ฟาซีเปิดเผยดว้ยว่า ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา้ส่งผลใหม้ีผูต้ิดเชือ้ในสหรฐัราว 6% จากทัง้หมด โดยเขาแสดง
ความวิตกว่า สดัส่วนดงักล่าวอาจจะเพิ่มสงูขึน้อีก และไดเ้รียกรอ้งใหช้าวสหรฐัรีบเขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 

• (-)  สหรัฐ ผ่อนคลายค าแนะน าการเดินทางใน110 ปท. หลังการฉีดวัคซีนโควิดคืบหน้า ส  านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคแห่งชาติสหรฐัฯ (CDC) ไดป้ระกาศผ่อนคลายค าแนะน าการเดินทางใน 110 ประเทศทั่วโลกรวมถึงญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิก หลงัจากการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 ในสหรฐัฯ มีความคืบหนา้เป็นอย่างมาก การจดัระดบัค าแนะน าการเดินทางของ CDC ดงักล่าว
มี 61 ประเทศท่ีได้รบัการลดระดับลงมาจากระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ท่ีระดับท่ี 3 ซึ่งรวมถึงประเทศ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส ์แคนาดา เม็กซิโก 
รสัเซีย สเปน สวิตเซอรแ์ลนด ์ตรุกี ฮังการี อิตาลี และญ่ีปุ่ น   นอกจากนี ้CDC ไดป้รบัลดระดบัค าแนะน าในอีก 50 ประเทศใหอ้ยู่ในระดบั 2 และระดบั 
1 ซึ่งเป็นระดับท่ีต ่าท่ีสุดโดยประเทศท่ีอยู่ในระดับท่ี 1 ในขณะนีป้ระกอบดว้ย สิงคโปร ์อิสราเอล เกาหลีใต้ ไอซแ์ลนด ์เบลีซ และแอลเบเนีย CDC 
กล่าวว่าการจัดระดับค าแนะน าใหม่ในครัง้นี ้มาจากการท่ี CDC ไดเ้ปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดระดับใหม่ เช่นประเทศท่ีอยู่ในเกณฑ์ระดับท่ี 4 นั้น 
จะตอ้งมีอตัราการติดเชือ้ในช่วง 28 วนัอยู่ท่ี 500 ราย ต่อประชากร 100,000 คน จากเดิมซึ่งอยู่ท่ี 100 ราย ต่อประชากร 100,000 คน  ทัง้นีฝ่้ายบริหาร
ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีแผนท่ีจะจดัตัง้ทีมงานเพื่อท างานรว่มกบั แคนาดา เม็กซิโก สหภาพยุโรป และองักฤษ ในการหาแนวทางที่ดีท่ีสดุส าหรบั
การเปิดพรมแดนประเทศ หลงัจากสหรฐัฯตอ้งจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศมานานกว่า 15 เดือนเนื่องจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 
 

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.  -1.0%** 2.5% 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW  79.8** 84.4 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW  81.3** 84.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก เดือนพ.ค.  99.6** 99.8 

 19.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนเม.ย.  -68.9B** -74.4B 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  9.29M** 8.12M 

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

 21.30น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  -3.3M -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/

