
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
14/06/2021 11:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.60 1,862.20 -14.40 -0.77 

Spot Silver ($) 27.88 27.82 -0.06 -0.22 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,970 27,540 -430 -1.54 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,950 27,580 -370 -1.32 

Gold Online Futures (GOM21) 1,893.70 1,863.50 -30.20 -1.59 

Silver Futures (SVFM21)  28.22 27.80 -0.42 -1.49 

ดชันดีอลลาร ์ 90.49 90.57 0.07 0.08 

เงนิบาท (฿/$) 31.08 31.10 0.02 0.06 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
วนันีร้าคายังคงสรา้งระดับต ่าสุดใหม่จากสัปดาหก์่อนหนา้ ระยะสัน้หากมี
แรงดีดกลบัประเมินแนวตา้นระดบั 1,874-1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หาก
ไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวไดอ้าจจะเกิดแรงขายสลับออกมาเพิ่ม 
ทัง้นีป้ระเมินแนวรบัโซน 1,857-1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้บริเวณ 1,874-1,879 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(จุดตดัขาดทุนหากราคายืนเหนือ 1,891 ดอลลารต์่อออนซ)์ เขา้ซือ้
คืนเพื่อท าก าไรเมื่อราคาอ่อนลงหรือไม่หลดุบริเวณแนวรบั 1,857 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์แต่หากราคาหลดุแนวรบัแรกใหร้อดบูริเวณแนวรบัถัดไปท่ี 1,843 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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สรุป  ทองค าเผชิญแรงขายท าก าไร กดดันให้ราคาปรบัตัวลงท าระดบัต ่าสุดบริเวณ 1,860.26  ดอลลารต่์อออนซ ์ ร่วงจากระดับสูงสุดระหว่างวันบริเวณ 1,877.74 ดอลลารต่์อออนซ ์ 
นอกจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลารท่ี์กดดนัราคาทองค าแลว้ อีกส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความคาดหวังเงินเฟ้อ หรือ 10-Year Breakeven Inflation Rate  ปรบัตวัลงมาอยู่เพียง 2.32% 
ปรบัลงจาก 2.54% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 8 ปี ทีข่ึน้ไปท าไวเ้มื่อเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา  สะทอ้นคาดการณเ์งินเฟ้อของตลาดแผ่วลง  ทองค าในฐานะสินทรพัยท่ี์ช่วยป้องกันความเสี่ยงเรื่อง
ของเงินเฟ้อจึงถกูแรงขายท าก าไร  อย่างไรก็ตาม ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั อาจรว่งลงในกรอบจ ากดั โดยยงัไดร้บัปัจจยับวกจากความตึงเครียดระหว่างประเทศท่ีเพิ่มสงูขึน้ ทัง้ความ
ตึงเครียดระหว่างสหรฐั-รสัเซีย หลงัปธน.ปูติน ของรสัเซีย ใหส้มัภาษณก์ับส านักข่าวเอ็นบีซี นิวสก์่อนการประชุมกบัปธน.ไบเดน ของสหรฐัในสปัดาหห์นา้ว่า ความสมัพันธร์ะหว่างสหรฐั-
รสัเซียอยู่ท่ีระดบัต ่าสดุในรอบหลายปี  รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรฐั-จีนท่ียงัคงอยู่  หลงัปธน. ไบเดน ของสหรฐั ออกแถลงข่าวหลงัการประชมุสดุยอดของกลุ่ม G7 สิน้สดุลงเมื่อวานนี ้
โดยเรียกรอ้งใหจ้ีนแสดงความรบัผิดชอบในดา้นสิทธิมนษุยชน และเนน้ย า้ถึงความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัการปฏิบติัต่อชาวมุสลิมอุยกรูใ์นเขตปกครองตนเองซินเจียง ตลอดจนแสดงความกงัขา
ในค าอธิบายของรฐับาลจีนเกี่ยวกบัตน้ตอการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  ส าหรบัวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั 

      1,857   1,843 1,829 

       1,879   1,891 1,903 
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• (+) "ไบเดน" เตือนจีนรับผิดชอบประเด็นสิทธิมนุษยชน ล่ันสหรัฐพร้อมหวนคืนเวทีผู้น าโลก ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐัออก
แถลงข่าวหลงัการประชุมสดุยอดของกลุ่ม G7 สิน้สดุลงเมื่อวานนี ้โดยเรียกรอ้งใหจ้ีนแสดงความรบัผิดชอบในดา้นสิทธิมนษุยชน และเนน้ย า้ถึง
ความวิตกกังวลเก่ียวกับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูรใ์นเขตปกครองตนเองซินเจียง ตลอดจนแสดงความกังขาในค าอธิบายของรฐับาลจีน
เก่ียวกับตน้ตอการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ปธน.ไบเดนเปิดเผยว่า เขาและผูน้ าคนอื่นๆ ยังคงมีความวิตกกังวลในประเด็นดังกล่าว 
เนื่องจากรฐับาลจีนขาดความโปร่งใส  "เรายงัไม่สามารถเขา้ถึงหอ้งทดลองเพื่อท าการตรวจสอบว่า การแพร่ระบาดของโรคนัน้มีตน้ตอจากการ
สมัผสัเชือ้จากคา้งคาวในตลาดสด หรือเกิดจากความผิดพลาดในหอ้งทดลอง ทัง้นี ้ผมยงัไม่ไดส้รุปขอ้เท็จจริง เน่ืองจากผู้ เชี่ยวชาญของเราก็ยงั
ไม่สามารถให้ข้อสรุปท่ีชัดเจนได้เช่นกัน" ปธน.ไบเดนกล่าว  นอกจากนี้ ปธน.ไบเดนยังระบุ ว่า กลุ่ม G7 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีร  ่ารวยท่ีสดุในโลกนัน้ อยู่ระหว่างการต่อสูท้างแนวคิดกับรฐับาลเผด็จการของประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงรฐับาลจี นดว้ย "ผมคิดว่า
พวกเราอยู่ระหว่างการเผชิญหนา้ อาจไม่ใช่กับจีนเสียทีเดียว แต่เป็นการเผชิญหนา้กับผูน้  าเผด็จการและรฐัเผด็จการต่างๆ ทั่วโลก เพื่อดูว่า
ประเทศในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถแข่งขันกับรฐัเหล่านีไ้ดห้รือไม่ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว" ปธน.ไบเดน
กล่าว 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่าแตะกรอบบน 109 เยน นักลงทุนจับตาประชุมเฟดสัปดาหนี์้  ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ีกรอบบนของ 109 เยน ขณะท่ีนกั
ลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 15-16 มิ.ย.นี ้ ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลา
โตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.78-109.79 เยน เทียบกบั 109.62-109.72 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.43-109.44 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อ
เวลา 17.00 น. ของวันศุกร ์  ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.2099-1.2099 ดอลลาร ์และ 132.83-132.87 เยน เทียบกับ 1.2103-1.2113 ดอลลาร ์และ 
132.77-132.87 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.2182-1.2184 ดอลลาร ์และ 133.31-133.35 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงเย็นวนัศกุร ์

• (-)  ‘เทสลา’จะรับ‘บิทคอยน’์อีกคร้ังถ้าเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  อีลอน มสัก ์ซีอีโอเทสลา เผย บรษิัทจะเปิดใหช้ าระเงินกับบิทคอยนอ์ีกครัง้ 
ถา้เงินเสมือนสกลุนีเ้ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มมากขึน้  หลงัจากบรษิัทผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าเทสลาสรา้งความฮือฮาเมื่อเดือน ก.พ. ดว้ยการประกาศว่า 
สิน้เดือน มี.ค. ลูกคา้สามารถซือ้รถดว้ยคริปโตเคอเรนซีได ้แต่ต่อมาอีลอน มัสกซ์ีอีโอเกิดเปลี่ยนใจ โดยใหเ้หตุผลว่า เพื่อปกป้องสิ่ งแวดลอ้ม  
ล่าสดุซีอีโอคนดงัทวีตขอ้ความเมื่อวนัอาทิตย ์(13 มิ.ย.) ตามเวลาสหรฐั ว่าเทสลาจะกลบัมารบัช าระดว้ยบิทคอยนอ์ีกถา้นกัขดุใชพ้ลงังานสะอาด
ประมาณ 50%  

• (-)  J.P. Morgan ชี้หลายประเทศมีโอกาสตามรอย ‘เอลซัลวาดอร’์ ใช้ Bitcoin ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย J.P. Morgan ออกบทความ
แสดงความเห็นเก่ียวกบัการ Bitcoinization หรือการรบัรองสถานะทางกฎหมายของบิทคอยนใ์นประเทศเอลซลัวาดอรเ์มื่อช่วงสปัดาหท่ี์ผ่านมา
ว่า แมจ้ะมองไม่เห็นประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนจากการน าบิทคอยนม์าใชเ้ป็นทางเลือกแทนสกลุเงินดอลลารส์หรฐั แต่ก็ไม่อาจ
ปฏิเสธไดว้่า ความเคลื่อนไหวท่ีพยายามจะท าใหส้กุลเงินดิจิทลัถกูกฎหมาย อาจเป็นจดุเริ่มตน้ของกระแสครปิโตฯ ท่ีเหมือนกับเอลซลัวาดอรใ์น
ประเทศใกลเ้คียงกนั หรือมีขนาดใกลเ้คียงกนัหรือเล็กกว่าเอลซลัวาดอรไ์ด ้ทัง้นี ้ความเห็นของ J.P. Morgan เก่ียวกบั Bitcoinization ระบวุ่า การ
เคลื่อนไหวนีดู้เหมือนจะมีแรงจูงใจจากการมุ่งเน้นการเติบโตเป็นหลักมากกว่าความมั่นคง ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเห็นผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีจับตอ้งไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับการน าบิทคอยนม์าใชเ้พื่อการช าระหนีท้างกฎหมาย และอาจท าให้การเจรจากับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) เสียหายได ้นอกจากนี ้J.P. Morgan ยงัชีว้า่มีประเด็นท่ีตอ้งวิตกเก่ียวกบัท่าทีของชาติเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีมีต่อบิทคอยน ์พรอ้ม
เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงครัง้นีอ้าจส่งผลกระทบต่อกฎหมายการเงินของประเทศท่ีบงัคบัใชม้าก่อนหนา้ ซึ่งบญัญัติขึน้ก่อนท่ีจะมีสกุลเงินดิจิทลั
ถือก าเนิดขึน้มา   

 
 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 14 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: วนัไหวบ้๊ะจ่าง   - - 

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.4% 0.1% 

วนัองัคารท่ี 15 มิ.ย. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   0.5% 0.5% 

 16.00น. ยโุรป ดลุการคา้ เดือนเม.ย.   14.9B 13.0B 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   0.4% -0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   -0.6% 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   22.2 24.3 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนพ.ค.   0.6% 0.7% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิต เดือนพ.ค.   75.2% 74.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   -0.1% 0.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย. โดย NAHB   83 83 

วนัพธุท่ี 16 มิ.ย. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือน พ.ค.   1.73M 1.76M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือน พ.ค.   1.64M 1.57M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -5.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 มิ.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate))   <0.25% <0.25% 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   31.2 31.5 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   360K 376K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   1.3% 1.6% 

วนัศุกรท่ี์ 18 มิ.ย. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.7% 0.8% 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   1.6% 9.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 11 มิถนุายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

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

