
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
15/06/2021  11:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,865.99 1,864.51 -1.48 -0.08 

Spot Silver ($) 27.83 27.69 -0.14 -0.50 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,520 27,590 70 0.25 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,510 27,570 60 0.22 

Gold Online Futures (GOM21) 1,859.90 1,865.30 5.40 0.29 

Silver Futures (SVFM21)  27.80 27.72 -0.08 -0.29 

ดชันดีอลลาร ์ 90.50 90.49 -0.01 -0.01 

เงนิบาท (฿/$) 31.11 31.12 0.01 0.02 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาขยับขึน้หลังจากทิง้ตัวลงแต่ก็มีแรงขายท าก าไรสลับออกมา ซึ่งหาก
ราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,867-1,879 ดอลลารต์่อออนซ์
ได ้มีผลใหร้าคาอาจปรบัตัวลงมาเพื่อสรา้งฐานราคา หรือมีโอกาสเกิดแรง
ขายกลบัลงมาอีกครัง้ โดยมีแนวรบัในโซน 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสั้นเมื่อราคาทองค าดีดตัวขึน้ไม่
สามารถยืนเหนือโซน 1,867-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ตัดขาดทุนหาก
ราคาผ่านโซนบริเวณ 1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์และท าก าไรโดยเขา้ซือ้คืน
หากราคาทองค าไม่หลดุแนวรบับริเวณ 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุ
สามารถถือสถานะขายต่อ 
  
  
  
  

15 June 2021 

 

                                   ที่มา: Aspen 

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

 GOM21 

สรุป  ทองค ารีบาวดข์ึน้บา้ง หลงัวานนีร้ว่งหนักจนท าระดบัต ่าสดุไวบ้ริเวณ 1,844.86 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยเมื่อวานนีท้องค าถูกแรงกดดนัอย่างหนักเนื่องจากดชันีดอลลารด์ีดขึน้
แรงทดสอบ 90.60 สวนทางเงินปอนดท์ี่อ่อนค่าลง หลงับอริส จอหน์สนั นายกฯองักฤษ ประกาศขยายมาตรการล็อกดาวนจ์นถึงวนัท่ี 19 ก.ค. จากเดิมมีก าหนดสิน้สดุในวนัท่ี 21 มิ.ย. 
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตา ที่มีการพบครัง้แรกในอินเดีย  อย่างไรก็ตาม ดชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลงบา้งจากไฮที่ท าไวเ้มื่อวานบริเวณ 90.60 ลงสู่
ระดบั 90.50 ในเชา้นี ้ท่ามกลางการฟ้ืนตวัของสกุลเงินปอนดอ์ีกครัง้ หลงัส านักงานสาธารณสุของักฤษ (PHE) ระบุว่า วคัซีน "ไฟเซอร-์แอสตรา้ฯ" ช่วยลดโอกาสป่วยหนักจากโควิด
สายพนัธุเ์ดลตาที่พบครัง้แรกในอินเดียได ้  โดยผลการศึกษาในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาระบุว่า หากประชาชนไดร้บัวคัซีนของไฟเซอรโ์ดสที่ 2 ไปแลว้ 2 สปัดาห ์จะมีประสิทธิภาพป้องกัน
การติดเชือ้แบบมีอาการของไวรสัสายพันธุเ์ดลตาสูงถึง 88% ขณะที่ประสิทธิภาพของวคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้อยู่ที่ 60% หากไดร้บัครบ 2 โดสเช่นกัน  โดยแมรี แรมซีย ์หัวหนา้ฝ่าย
ภมูิคุม้กนัโรคของ PHE สนบัสนนุใหป้ระชาชนจะตอ้งไดร้บัวคัซีนครบทัง้ 2 โดสโดยเรว็ที่สดุ แนวโนม้ดงักล่าวช่วยจ ากดั Downside ของค่าเงินปอนด ์และชะลอแรงขายทองค า 

     1,843  1,829 1,813 

       1,867  1,879 1,891 

 

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


  

 

   
www.ylgfutures.co.th 

02-687 

• (+)  NATO ลงมติพุ่งเป้า จีน คุกคามภัยความมั่นคงโลก แสดงจุดยืนหนุน โจ ไบเดน ปรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร ์  NATO ลงมติพุ่งเป้า 
จีน คุกคามภัยความมั่นคงโลก แสดงจุดยืนหนุน โจ ไบเดน ปรบั เป้าหมายทางยุทธศาสตร ์ส  านักข่าว AP รายงานว่า บรรดาผูน้  าประเทศสมาชิก
องคก์ารสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) ไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมหลงัเสร็จสิน้การประชุมเมื่อวันจันทรท่ี์ผ่านมา ระบุชัดว่าจีนเป็นภัย
คกุคามทา้ทายความมั่นคง เพราะการด าเนินการของรฐับาลจีนในขณะนี ้ก าลงัสั่นคลอนกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิระหว่างประเทศ  รายงานระบุ
ว่า ท่าทีของ NATO สอดคลอ้งกับท่าทีของกลุ่ม G7 และเป็นไปตามความตอ้งการของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐัฯ ท่ีตอ้งการเรียกรอ้งให ้
NATO มีการปรบัเป้าหมายทางยุทธศาสตรใ์หม่ รวมถึงใหช้าติพนัธมิตรสหรฐัฯ ส่งเสียงต่อตา้นแนวทางการคา้ การทหาร และสิทธิมนุษยชนของจีน  
แถลงการณ์ของ NATO ระบุว่า เป้าหมายของจีนและพฤติกรรมท่ีแข็งกรา้ว ก าลังสั่นคลอนและท้าทายกฎระเบียบปฏิบัติสากลท่ีโลกใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งแมว่้าผูน้  า 30 ชาติสมาชิก NATO จะหลีกเลี่ยงการใชค้  าว่า ‘คู่แข่ง’ หรือ ‘ศตัรู’ กับจีน แต่ก็ใชวิ้ธีการแสดงความกังวลเก่ียวกับจีนดว้ยการ
ระบวุ่า นโยบายก่ึงบีบบงัคบัของจีนเป็นวิธีการท่ีคลมุเครือท่ีจีนน ามาใชป้รบัปรุงประเทศใหท้นัสมยั ทัง้ในแง่ของการทหาร การคา้ เทคโนโลยีและขอ้มลู
ข่าวสาร จนกลายเป็นความทา้ทายของประเทศอื่นๆ ทัง้นี ้NATO ไดเ้รียกรอ้งรฐับาลกรุงปักกิ่งรกัษาค ามั่นสญัญาระหว่างประเทศท่ีเคยใหไ้ว ้และรีบ
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับระบบระหว่างประเทศดว้ยความรบัผิดชอบ มติของ NATO ในครัง้นีเ้ป็นไปตามคาดการณ์ของหลายฝ่ายท่ีมองว่า NATO 
น่าจะมีท่าทีไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่ม G7 ซึ่งออกแถลงการณโ์จมตีจีนเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงอุยกูร ์และเสถียรภาพใน
ช่องแคบไตห้วนั ท าใหจ้ีนตอ้งออกแถลงการณต์อบโตก้ารกล่าวหาของกลุ่ม G7 เช่นกนั 

• (+) อังกฤษชีวั้คซีน "ไฟเซอร-์แอสตร้าฯ" ช่วยลดโอกาสป่วยหนักจากโควิดสายพันธุเ์ดลตา ส  านักงานสาธารณสขุองักฤษ (PHE) ระบุว่า หาก
ไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 จากบริษัทไฟเซอร ์อิงค ์และแอสตรา้เซนเนกา้ครบทัง้ 2 โดสแลว้ จะสามารถลดโอกาสของอาการป่วยหนักจากการติด
เชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์เดลตาท่ีพบครัง้แรกในอินเดียได ้ซึ่งเป็นการตอกย า้ว่า ควรเร่งฉีดวคัซีนให้กับประชาชนใหค้รบทัง้ 2 โดสโดยเร็วท่ีสดุ PHE 
เปิดเผยผลการวิเคราะหเ์มื่อวานนี ้(14 มิ.ย.) ว่า วคัซีนของไฟเซอร-์บิออนเทค มีประสิทธิภาพในการป้องกนัอาการป่วยหนกัไดถ้ึง 96% หลงัจากไดร้บั
วคัซีนครบทัง้ 2 โดสแลว้ ขณะท่ีวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้และมหาวิทยาลยัออกซฟ์อรด์มีประสิทธิภาพ 92% อีกทัง้ยงัสามารถป้องกนัโควิด-19 สาย
พนัธุอ์ลัฟาซึ่งพบครัง้แรกในองักฤษไดด้ีเช่นเดียวกัน  แมรี แรมซีย ์หวัหนา้ฝ่ายภูมิคุม้กันโรคของ PHE กล่าวว่า วคัซีนถือเป็นเครื่องมือส าคญัท่ีสดุใน
การต่อสูก้ับโควิด-19 ฉะนัน้ จึงเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิ่งท่ีประชาชนจะตอ้งไดร้บัวคัซีนครบทัง้ 2 โดสโดยเรว็ท่ีสดุ เพื่อใหร้า่งกายสรา้งภมูิคุม้กันสงูสดุต่อ
เชือ้ไวรสัสายพันธุเ์ดิม ตลอดจนสายพันธุท่ี์เพิ่งเกิดขึน้ใหม่  ผลการศึกษาในเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมาระบุว่า วคัซีนของทั้ง 2 บริษัทมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัการติดเชือ้แบบมีอาการของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาอยู่ท่ี 33% หลงัไดร้บัวคัซีนโดสแรกไปแลว้ 3 สปัดาห ์แต่ประสิทธิภาพของวคัซีนไฟเซอรจ์ะอยู่
ท่ี 88% หากไดร้บัวคัซีนโดสท่ี 2 ไปแลว้ 2 สปัดาห ์ส่วนประสิทธิภาพของวคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้อยู่ท่ี 60%   

• (-) อังกฤษขยายล็อกดาวนถึ์ง 19 ก.ค. นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ ประกาศขยายมาตรการล็อกดาวนจ์นถึงวนัท่ี 19 ก.ค. จากเดิมมี
ก าหนดสิน้สดุในวนัท่ี 21 มิ.ย. ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา ท่ีมีการพบครัง้แรกในอินเดีย “จากหลกัฐานท่ีผมเห็น ผม
คิดว่าเราคงตอ้งรอต่อไปอีก ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราไม่ตอ้งใชเ้วลามากกว่า 4 สปัดาห”์ นายจอหน์สนักล่าว  ภายใตม้าตรการล็อกดาวนด์งักล่าว ประชาชน
จะตอ้งสวมหนา้กากอนามัย และไม่สามารถรวมตัวกันท ากิจกรรมภายในอาคารเกิน 5 คน ส่วนกลางแจง้ไม่เกิน 30 คน ขณะท่ีรา้นกาแฟ บาร ์และ
รา้นอาหารไม่สามารถใหล้กูคา้รบัประทานอาหารภายในรา้น  “ความรวดเร็วในการแพร่ระบาดของไวรสัสายพนัธุนี์เ้ป็นเรื่องท่ีน่าท่ึงมาก” นายแพทย์
เอ็นเคนกาซองกล่าว โดยไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาสามารถแพรร่ะบาดไดเ้รว็กว่าถึง 40-50% เมื่อเทียบกับไวรสัโควิด-19 สายพนัธุอ์ลัฟา ซึ่งมีการ
พบครัง้แรกในองักฤษ 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับ Nasdaq-S&P500 ปิดท านิวไฮ ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี ้โดยไดปั้จจัยหนุนจากดัชนี 
Nasdaq และดัชนี S&P500 ตลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดท านิวไฮเมื่อคืนนีจ้ากการพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี  ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิด
วนันีท่ี้ 3,587.47 จุด ลดลง 2.28 จุด หรือ -0.06%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 29,256.03 จุด เพิ่มขึน้ 94.23 จุด หรือ +0.32% และ
ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 28,946.44 จดุ เพิ่มขึน้ 104.31 จดุ หรือ +0.36%   
 

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

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.8%** 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 ้
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