
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
10/06/2021  11:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,888.20 1,885.20 -3.00 -0.16 

Spot Silver ($) 27.75 27.67 -0.08 -0.29 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 28,020 27,940 -80 -0.29 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 28,000 27,940 -60 -0.21 

Gold Online Futures (GOM21) 1,890.70 1,887.00 -3.70 -0.20 

Silver Futures (SVFM21)  27.61 27.74 0.13 0.47 

ดชันดีอลลาร ์ 90.13 90.17 0.04 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 31.15 31.13 -0.02 -0.06 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,917 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ ส่งผลให้
แรงซือ้ยงัคงถูกจ ากัด ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวตา้นระยะสัน้ในโซน 1,898-
1,903 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไปได้แนวต้านส าคัญจะอยู่ในบริเวณ 
1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ีแนวรบันัน้ยงัประเมินในโซน 1,873-1,869 
ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
การเข้าซือ้ยังคงเน้นการเก็งก าไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว โดยเข้าซื ้อ
เฉพาะเมื่อตลาดปรบัตัวลงมาในบริเวณแนวรบั 1,873-1,869 ดอลลารต์่อ
ออนซ์ (ตัดขาดทุน 1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์)ขณะท่ีการขายท าก าไร
พิจารณาในโซน 1,898-1,903 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดช้ะลอการขาย
ออกไปท่ีแนวตา้นถดัไป 
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 GOM21 

สรุป  ราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบ 1,884-1,889 ดอลลารต่์อออนซ ์แมจ้ะมีแรงขายทองค าออกมาหลงัจากราคายังไม่ผ่านแนวตา้นไปได ้แต่ก็ยังมีปัจจัยท่ีช่วยพยงุราคาทองค าไวม้าจาก
การรว่งลงของบอนดย์ีลดส์หรฐัอายุ 10 ปี ซึ่งเชา้นีอ้ยู่ท่ี 1.477% ต ่าสดุรอบ 3 เดือน หลงัจากการประมลูพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10  ปีมูลค่า 3.8 หมื่นลา้นดอลลารเ์มื่อคืนนีเ้ป็นไปอย่าง
แข็งแกรง่  สะทอ้นจาก Bid coverage ratio ในการประมูลอยู่ท่ี 2.58 ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในปีนี ้ อย่างไรก็ตาม วนันีม้ีปัจจัยท่ีน่าติดตามค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ 1. การประชมุ ECB คาดจะคง
อตัราดอกเบีย้และวงเงินการเขา้ซือ้สินทรพัยภ์ายใตโ้ครงการ PEPP ตามเดิม  แต่แนะน าติดตามการคาดการณก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรบัปี 2021 และ 2022  รวมถึงถอ้ยแถลงของนาง
คริสติน ลาการด์ ประธาน ECB เพื่อหาสญัญาณการด าเนินนโยบายการเงินในอนาคต   2. จับตาตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั ไดแ้ก่ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์และดชันีความ
เชื่อมั่นผูบ้ริโภคขัน้ตน้จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน แต่ไฮไลทคื์อ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค. ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อของสหรฐั เบือ้งตน้นกัวิเคราะหค์าดการณว์่าดชันี CPI เดือนพ.ค.จะ
เพิ่มขึน้ไปอยู่ท่ีระดบั 4.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค าผนัผวนได ้ โดยอาจติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัว่าจะตอบรบัอย่างไรกับขอ้มลูดงักล่าว 
เพื่อใชป้ระเมินการเขา้ลงทนุทองค าเพิ่มเติม   

       1,869   1,857 1,843 

        1,903   1,917 1,934 
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• (+) สหรัฐร่างกฎหมายต่อต้านผูกขาดตลาด พุ่งเป้าควบคุมบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก าลงัรา่งกฎหมายต่อตา้นการ
ผูกขาดตลาดจ านวน 5 ฉบับ โดยในจ านวนนีม้ี 4 ฉบับท่ีพุ่งเป้าโดยตรงไปท่ีการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และอาจจะบังคับใชก้ับบริษัท
เหล่านัน้ภายในไม่ก่ีวนัขา้งหนา้นี ้ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า สภาผูแ้ทนราษฎรก าลงัพิจารณารา่งกฎหมายทัง้ 5 ฉบบัในขณะนี ้
และในจ านวนนี ้มี 2 ฉบับท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการแก้ปัญหาเก่ียวกับแพลตฟอรม์ต่างๆ เช่น แอมะซอน.คอม รวมทั้งปัญหาเก่ียวกับการสรา้งพืน้ท่ี
ส  าหรบัธุรกิจต่างๆ ในการขายสินค้า และการแข่งขันกับสินค้าเหล่านั้น รายงานยังระบุด้วยว่า 1 ใน 3 ของร่างกฎหมายเหล่านี้จะก าหนดไม่ให้
แพลตฟอรม์ออนไลนท์ าการควบรวมกิจการกัน นอกเสียจากจะแสดงใหเ้ห็นว่า บริษัทท่ีผ่านการควบรวมกิจการกันแลว้นัน้จะไม่แข่งขนักันขายสินค้ า
และบริการท่ีอยู่ในแพลตฟอรม์ นอกจากนี ้1 ใน 4 ของร่างกฎหมายยงัก าหนดใหแ้พลตฟอรม์ออนไลนว์างแนวทางที่ผูใ้ชง้านสามารถโอนถ่ายขอ้มลูได้
หากตอ้งการ ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนขอ้มลูใหก้บัธุรกิจคู่แข่ง คณะกรรมาธิการต่อตา้นการผูกขาดตลาดของสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัไดร้ะบุในรายงานซึ่ง
มีการเผยแพร่ในเดือนต.ค. 2563 ว่า บริษัทเทคโนโลยี 4 แห่งท่ีมีพฤติกรรมผูกขาดตลาดได้แก่ กูเกิลซึ่งเป็นบริษัทลูกของอัลฟาเบท , แอมะซอน, 
แอปเปิล และเฟซบุ๊ก 

• (-) นักวิจัยชี้มีโอกาสน้อยมากที่วัคซีนโควิดของแอสตร้าฯจะท าให้ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง คณะนักวิจัยซึ่งน าโดยศาสตราจารย์อาซิส ชีค้ 
ผูเ้ชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลยัเอดินบะระ (Edinburgh) ของสกอตแลนดเ์ปิดเผยผลการศึกษาผลขา้งเคียงที่เกิดขึน้หลงัจากการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโค
วิด-19 ของบริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ โดยพบว่ามีเพียงภาวะเลือดออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นอนัตรายต่อผูร้บัวคัซีน และไม่เชื่อมโยงกับภาวะเสน้เลือดอุด
ตันในสมอง โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้เน้นย า้ว่า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ได้นั้นเป็นสิ่งท่ียากจะเกิดขึน้ คณะนักวิจัยดังกล่าวได้ ติดตาม
ตรวจสอบสุขภาพร่างกายของประชาชนชาวสกอตแลนดจ์ านวน 5.4 ลา้นคน และพบว่า มีเพียง 1 ใน 100,000 รายเท่านั้นท่ีพบภาวะเกล็ดเลือดต ่า 
(Idiopathic Thrombocytopenic Purpura - ITP) หลงัจากไดร้บัวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้โดสแรก ทัง้นี ้ภาวะเกล็ดเลือดต ่าสามารถรกัษาใหห้ายได ้
และไม่ท าใหเ้สียชีวิต โดยขอ้มูลดังกล่าวไดจ้ากการติดตามตรวจสอบสุขภาพร่างกายของประชาชนซึ่งรวมถึงประชาชนจ าน วน 1.7 ลา้นคนท่ีไดร้บั
วคัซีนของแอสตรา้เซนเนก้า ผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งตีพิมพใ์นวารสาร Nature Medicine ในวนัพุธ (9 มิ.ย.) ระบุว่า แมย้ังไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับ
ความเชื่อมโยงกบัการแข็งตวัของเลือดหรืออาการเลือดออก แต่จากการวิเคราะหข์อ้มลูท าใหเ้ชื่อไดว่้า ภาวะลิ่ มเลือดอุดตนัในสมอง หรือ การเกิดลิ่ม
เลือดในหลอดเลือดด าในสมอง (CVST) ซึ่งสรา้งความวิตกกังวลในยโุรป โดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวียนัน้ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการฉีดวคัซีนของแอสตรา้
เซนเนกา้   

• (-) นิกเกอิปิดเช้าบวก 121.90 จุด ขานรับการฉีดวัคซีนคืบหน้า ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้นีป้รบัตวัขึน้ โดยนักลงทุนขานรบัความหวงั
เก่ียวกับการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจหลงัมีความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในญ่ีปุ่ น ดชันีนิกเกอิปิดเชา้นีท่ี้ระดบั 28,982.70 จุด เพิ่มขึน้ 
121.90 จดุ หรือ +0.42% หุน้บวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่กลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั รวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑแ์กว้และเซรามิก 

• (-) ไบเดน-จอหน์สันเตรียมหารือก่อนประชุม G7 หาทางเปิดพรมแดนการเดินทาง รฐับาลองักฤษออกแถลงการณว่์า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ผูน้  าสหรฐั และนายบอริส จอหน์สัน นายกรฐัมนตรีองักฤษจะร่วมหารือกันเพื่อหาทางเปิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างทัง้สองประเทศใหไ้ดโ้ดยเร็ว
ท่ีสดุ แถลงการณ์ระบุว่า ปธน.ไบเดนไดเ้ดินทางมาถึงประเทศองักฤษเมื่อวานนี ้โดยเป็นครัง้แรกท่ีเขาเดินทางออกนอกสหรฐันับตัง้แต่ขึน้ รบัต าแหน่ง 
นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนยงัมีก าหนดการพบปะกับนายจอหน์สนัในวนันีท่ี้เมืองคอรน์วอลล ์ก่อนจะเขา้รว่มประชมุของผูน้  าประเทศกลุ่ม G7 ในวนัพรุง่นี ้
ขณะนีร้ฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบริหารของปธน.ไบเดนอยู่ในระหว่างการจัดตัง้คณะท างานผูเ้ชี่ยวชาญร่วมกับองักฤษ แคนาดา เม็กซิโก และสหภาพ
ยุโรป เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการเปิดพรมแดนเพื่อการท่องเท่ียวอีกครัง้อย่างปลอดภัย หลังมีการใชม้าตรการล็อกดาวนม์านานถึง 15 เดือน 
ตวัแทนของสายการบินในองักฤษและสหรฐัเปิดเผยว่า คาดว่ารฐับาลสหรฐัจะยงัไม่ยกเลิกมาตรการจ ากดัการเดินทางก่อนถึงวนัท่ี 4 ก.ค. 

• (+/-) ดอลลารท์รงตัวบริเวณกรอบกลาง 109 เยน ขณะนักลงทุนจับตาดัชนี CPI สหรัฐ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัทรงตวับริเวณกรอบกลาง 109 
เยน โดยนักลงทุนรอการเปิดเผยขอ้มูลดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ประจ าเดือนพ.ค. ของสหรฐั ซึ่งจะเปิดเผยในวันนี ้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ 
เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.56-109.60 เยน เทียบกับ 109.58-109.68 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.44-109.45 เยนท่ี
ตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้  

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 ์  -5.2M** -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/

