
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
11/06/2564 11:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,898.00 1,899.59 1.59 0.08 

Spot Silver ($) 27.97 28.07 0.10 0.36 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,890 28,060 170 0.61 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,880 28,100 220 0.79 

Gold Online Futures (GOM21) 1,881.60 1,900.90 19.30 1.03 

Silver Futures (SVFM21)  27.73 28.09 0.36 1.30 

ดชันดีอลลาร ์ 90.07 89.97 -0.09 -0.10 

เงนิบาท (฿/$) 31.14 31.06 -0.08 -0.26 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
แมว่้าวานนีร้าคาจะปรบัตวัขึน้และแรงขายจะลดลง แต่แรงชอ้นซือ้สลบัเขา้
มาก็ไม่มาก ซึ่งหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,903  ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื่อแกว่งตวัสะสมแรงซือ้ เบือ้งตน้หาก
อ่อนตัวลงของราคาไม่มาก หรือสามารถยืนเหนือ 1,873-1,869 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์มีโอกาสเกิดแรงซือ้ดนัราคากลบัขึน้มาอีกครัง้  
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
การเขา้ซือ้ยังคงเนน้การเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว โดยเขา้ซือ้หาก
ราคาเคลื่อนไหวเหนือบริเวณแนวรบั 1,873-1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,869 ดอลลารต์่อออนซ)์ เมื่อราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านโซน 
1,903-1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหปิ้ดสถานะซือ้ท าก าไร 
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 GOM21 

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้ขึน้ทดสอบ 1,900.88 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะท่ีระดบัต ่าสดุท าไวเ้พียง 1,896.10 ดอลลารต่์อออนซ ์ หลงัจากเมื่อคืนท่ีผ่านมา สหรฐัประกาศตวัเลขเงินเฟ้อในส่วน
ของ CPI ซึ่งดีดตวัขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ดีกว่าคาดท่ี 0.4%  แมจ้ะสะทอ้นเงินเฟ้อท่ีเรง่ขึน้ แต่เป็นการ“เร่งขึน้ในอัตราท่ีชะลอตวัลง“  เป็นสญัญาณว่า เงินเฟ้อหลงัจากนี้
อาจมีช่วงชะงกัไดบ้า้ง  นอกจากนี ้นกัวิเคราะหร์ะบวุ่า ตวัเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ถกูบิดเบือนจากการเปรียบเทียบกบัตวัเลขฐานท่ีต ่าผิดปกติในปีท่ีแลว้ ซึ่งขณะนัน้ราคาสินคา้ไดท้รุดตวัลงโดย
ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 และจากการประกาศมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการแพรร่ะบาด  ขณะท่ี Eurodollar Futures ปรบัสงูขึน้มาทัง้สญัญาที่สิน้สดุอายุ
ในเดือนธ.ค.2022 และมี.ค. 2023 สะทอ้นคาดการณข์องนกัลงทุนท่ีคาดว่า เฟดจะยังไม่เรง่เปล่ียนนโยบายการเงินเรว็ๆนี ้ ยิ่งกดดนัดอลลารใ์หล้งมาเคลื่อนไหวโซนอ่อนค่าต ่ากว่า 90 และ
หนนุราคาทองค าเพิ่มเติม ขณะท่ีบอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี รว่งต่อเน่ืองมาอยู่ท่ี 1.434% ต ่าสุดรอบ 3 เดือน หนนุราคาทองค าซึ่งไม่ใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ ส าหรบัปัจจยัแนะน า
ติดตามเพิ่มคือ การประชุม G7 โดยนายกฯญ่ีปุ่ นเดินทางถึงอังกฤษแล้ว ซึ่งคาดจะมีการหารือหลายประเด็น เช่น การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19, การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารท่ีเพิ่มขึน้ของจีน 

       1,869   1,857 1,843 

        1,903   1,917 1,934 
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• (+) ดอลลาร์เทรดกรอบล่าง 109 เยน หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัเคลื่อนไหวอยู่บริเวณกรอบล่าง 109 เยน 
หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อ ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.39-109.43 เยน เทียบกับ 
109.28-109.38 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.54-109.56 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยเมื่อ
คืนนีว่้า ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ดีดตัวขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.5% และเมื่อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึน้ 5.0% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนส.ค.2551 และสงูกว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ท่ีระดบั 4.7%  อย่างไรก็ดี นักวิเคราะหร์ะบุว่า ตวัเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ถูกบิดเบือนจากการเปรียบเทียบกับตวัเลขฐานท่ีต ่าผิดปกติในปีท่ี
แลว้ ซึ่งขณะนั้นราคาสินคา้ได้ทรุดตัวลงโดยได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 และจากการประกาศมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาด นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของตวัเลขเงินเฟ้อยังมีสาเหตุจากราคารถยนตม์ือสองและรถบรรทุกท่ีทะยานขึน้มากกว่า 7% ซึ่งการ
เพิ่มขึน้ของราคารถยนตม์ือสองมกัเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้เพียงชั่วคราว และเก่ียวขอ้งกับการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทัง้นี ้นักลงทุนคาดว่า
ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้เนื่องจากปัจจัยชั่วคราวเช่นนี ้จะไม่ท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระยะนี ้และคาดว่าเฟดจะยงัไม่
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในการประชมุวนัท่ี 15-16 มิ.ย.นีด้ว้ย 

• (-)  FDA สหรัฐเร่ิมหารือการอนุมัติใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นวัคซีนและยาชีววัตถุท่ีเก่ียวขอ้ง 
(VRBPAC) ไดห้ารือถึงการใชว้คัซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีเมื่อวานนี ้ทัง้นี ้VRBPAC ซึ่งเป็นหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาสหรฐั (FDA) ไดจ้ัดประชุมเพื่อระดมความเห็นเก่ียวกับขอ้มลูท่ีจ าเป็นส าหรบัการอนุมตัิใชว้คัซีนป้องกนัโรคโควิด -19 และ/หรือการออก
ใบอนุญาตใหใ้ชว้คัซีนในประชากรวัยเด็ก การประชุมดังกล่าวมีขึน้ในวันเดียวกับท่ีบริษัทโมเดอรน์าไดย้ื่นขออนุมัติใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด -19 ใน
วยัรุ่นอายุ 12-17 ปีต่อ FDA เป็นกรณีฉุกเฉิน หลงัจากยื่นขออนุมตัิใชใ้นผูใ้หญ่เมื่อเดือนธ.ค.ปีท่ีแลว้ ส  านักข่าวซินหัวรายงานว่า หากผ่านการอนุมัติ 
วคัซีนของโมเดอรน์าจะเป็นวคัซีนตวัท่ีสองในสหรฐัท่ีไดร้บัอนุมตัิใหใ้ชใ้นเด็กอายุ 12-17 ปี ต่อจากวคัซีนของบริษัทไฟเซอร -์บิออนเทคซึ่งไดร้บัอนุมัติ
จาก FDA ใหใ้ชเ้ป็นกรณีฉกุเฉินในกลุ่มเด็ก 12-15 ปีเมื่อวนัท่ี 10 พ.ค.ที่ผ่านมา 

• (+/-)  นายกฯญี่ปุ่ นเดินทางถึงอังกฤษแล้ว เตรียมเข้าร่วมประชุม G7 ถกหลายประเด็น นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเดินทางถึง
องักฤษแลว้เมื่อวานนี ้(10 มิ.ย.) เพื่อเขา้ร่วมการประชุมผูน้  าจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 7 ชาติ (G7) โดยการหารือจะมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาความ
ทา้ทายระดบัโลก เช่น การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
และการทหารท่ีเพิ่มขึน้ของจีน นายซูงะแถลงต่อสื่อมวลชนก่อนเดินทางไปยงัสนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวว่า "ผมตัง้ตารอท่ีจะจัดการเจรจาอย่าง
ตรงไปตรงมากับผูน้  ากลุ่ม G7 ซึ่งมีค่านิยมสากลรว่มกัน" พรอ้มเสริมว่า เขาจะขอการสนับสนุนส าหรบัการจัดแข่งขนักีฬาโตเกียวโอลิมปิกซึ่งจะจดัขึน้
ในเดือนหนา้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การประชมุ G7 แบบตวัต่อตวัเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปีนัน้ มีก าหนดจดัขึน้ท่ีรีสอรท์ริมทะเลคารบ์ิส เบย ์
เมืองคอรน์วอลลข์ององักฤษระหว่างวนัท่ี 11-13 มิ.ย.นี ้นอกจากนี ้คาดว่านายซูงะจะจัดการประชุมระดบัทวิภาคีขึน้นอกรอบการประชมุ G7 กบัผูน้  า
คนอื่นๆ รวมถึงกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐั นายซูงะซึ่งเขา้รบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรีเมื่อเดือนก.ย. รวมถึงนายไบเดน และนายมาริโอ  ดรากี 
นายกรฐัมนตรีอิตาลีจะเขา้รว่มการประชมุ G7 เป็นครัง้แรก 

• (+/-) ส.ว.สหรัฐลั่น! ไม่เอาคริปโทกลางประชุมวุฒิสภา แต่พร้อมหนุนใช้งาน CBDC    Elizabeth Warren นักการเมืองพรรค Democrat กล่าว
วิจารณ์คริปโทเคอรเ์รนซีอย่างหนัก ในการประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรฐัอเมริกาวนัพุธท่ีผ่านมา ในขณะท่ีสนับสนุนการใชง้าน CBDC โดย
มองว่าสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ถา้หากถูกออกแบบมาไดอ้ย่างดีพอ   ส  าหรบัการประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรฐัอเมริกาดา้น
การธนาคารในวนัพุธท่ีผ่านมานี ้หวัขอ้ของคริปโทเคอรเ์รนซีไดร้บัความสนใจต่อสมาชิกสภาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Elizabeth Warren ท่ีดูเหมือน
จะสนใจหวัขอ้นีเ้ป็นพิเศษ  Elizabeth Warren นักการเมืองและผูร้่างกฎหมายพรรค Democrat ไดก้ล่าววิจารณ์ Bitcoin และคริปโทเคอรเ์รนซีอย่าง
รุนแรง โดยมองว่าคริปโท สามารถน าไปท าธุรกรรมผิดกฎหมาย, หลอกลวงนกัลงทนุ, ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม, เป็นช่องทางการลงทนุท่ีแย่ ฯลฯ  

 
 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 

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


v  

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

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.  0.6%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ค.  0.7%** 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์  376K** 385K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   84.1 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 ้
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