
 

8 June 2021 

สรุป   ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW ของเยอรมนีและยโูรโซนออกมาแย่เกินคาด กดดนัสกลุเงินยโูร หนุนดชันีดอลลารร์ีบาวดจ์ากระดบัต ่าสดุระหว่างวนั
บริเวณ 89.955 ขึน้มายืนเหนือ 90.114 จุด กระตุน้แรงขายท าก าไรในตลาดทองค า กดดนัราคาทองค าร่วงจากระดบัสงูสดุระหว่างวนับริเวณ 1,903 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ลงมาท าระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,891 ดอลลารต์่อออนซ ์ ส  าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั เพื่อขีน้  าทิศทางราคาทองค าระยะสัน้ 
อาทิ ดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB, ดุลการคา้ และต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  เบือ้งตน้แนะน าจบัตาราคาทองค าบริเวณแนวรบั 
1,889 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดจ้ึงเขา้ซือ้ แต่หากหลดุแนวรบัแรกใหถ้อยจุดซือ้ไปยงัแนวรบัถัดไปบริเวณ 1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ่งหากยืนเหนือโซนแนว
รบัดงักล่าวได ้ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้อีกครัง้ 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
8/06/2021 16:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,898.80 1,892.75 -6.05 -0.31 

Spot Silver ($) 27.87 27.68 -0.19 -0.68 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,950 28,100 150 0.54 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,900 28,060 160 0.57 

Gold Online Futures (GOM21) 1,886.00 1,894.50 8.50 0.45 

Silver Futures (SVFM21)  27.63 27.71 0.08 0.29 

ดชันดีอลลาร ์ 89.98 90.12 0.14 0.15 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:  ราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดับ 1,912-1,917 
ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของเดือนพ.ค.,มิ.ย.) จึงมีแนวโนม้เกิดแรงขายระยะ
สัน้กดดันใหร้าคาลงมาสู่ 1,889-1,873 ดอลลารต่์อออนซเ์พื่อสะสมแรงซือ้อีกครั้ง 
ซึ่งบริเวณนีห้ากมีแรงซือ้กลับเขา้มาอย่างแข็งแกร่ง ประเมินว่าราคาทองค ายังอยู่
ในช่วงสะสมแรงซือ้ 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   ทยอยท าก าไรหากราคาไม่ยืนเหนือ แนวตา้นระดับ 1,912-1,917 
ดอลลารต่์อออนซ์  เพื่อรอซือ้ใหม่ใกลโ้ซนแนวรบั โดยประเมินแนวรบัแรก 1,889 
ดอลลารต่์อออนซ์ หากยืนไม่ได้ให้ถอยไปพิจารณาซื ้อใกล้แนวรับถัดไป 1,873 
ดอลลารต่์อออนซ ์
Short Position  หากราคายังไม่ผ่านแนวต้าน สามารถรอปิดสถานะขายบริเวณ 
1,889-1,873 ดอลลารต่์อออนซ ์
Open New  รอดูแนวรบัแรก 1,889 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนไดจ้ึงเขา้ซือ้ แต่หาก
หลุดแนวรบัดังกล่าว ใหร้อซือ้แนวรบัถัดไป 1,873 ดอลลารต่์อออนซ์ (ตัดขาดทุน
หากหลุด) เพื่อหวังการดีดตัวขึน้อีกครัง้แลว้ทยอยขายท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณ 
1,912-1,917 ดอลลารต่์อออนซ ์ 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,889   1,873  1,857 

        1,917   1,934  1,959 

 



 

 

• (+)  ฮ่ังเส็งปิดลบ 5.90 จุด ตามทิศทางหุ้นเอเชีย ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดปรบัตัวลงเล็กนอ้ยในวันนี ้ตามทิศทางตลาดหุน้เอเชีย 

ขณะท่ีนกัลงทุนรอดูตวัเลขดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของสหรฐัในวนัพฤหสับดีนี ้เพื่อประเมินทิศทางการลงทุนต่อไป โดยนกัวิเคราะหค์าดการณ์

ว่า ดัชนี CPI จะพุ่งขึน้ 4.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี  ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดชันีฮั่งเส็งปิดท่ี 28,781.38 จุด ลดลง 5.90 จุด หรือ -

0.02% 

• (+) รัฐบาลอังกฤษใช้แอปพลิเคชันหาคู่จูงใจปชช.ฉีดวัคซีนโควิด  กระทรวงสาธารณสขุและการดแูลสงัคมขององักฤษเปิดเผยว่า แอปพลิเค

ชนัหาคู่ออนไลนช์ัน้น าไดร้่วมมือกับรฐับาล เพื่อสนบัสนุนใหผู้ใ้หญ่ในประเทศฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 กันมากขึน้ แอปพลิเคชนัหาคู่ อาทิ 

ทินเดอร ์(Tinder) แมตช ์(Match) และฮินจ ์(Hinge) เตรียมเพิ่มฟีเจอรใ์หม่บนแอปพลิเคชนัและเว็บไซต ์เพื่อสนบัสนุนโครงการรณรงค ์"การฉีด

วคัซีนทุกโดส ท าใหเ้รามีความหวงั" ซึ่งจะเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านแอปพลิเคชนัสามารถแสดงการสนบัสนุนวคัซีนในโปรไฟลห์าคู่ของตน และมอบ

โบนสัแก่ผูท่ี้ระบุว่าฉีดวคัซีนแลว้ ความรว่มมือดงักล่าวมีขึน้ หลงัจากผลส ารวจของยูกอฟ (YouGov) เผยว่าผูใ้หญ่ในองักฤษ 59% นิยมคู่เดตท่ี

ฉีดวคัซีนแลว้ โดยอาจจะไม่ออกเดตกบัผูท่ี้ยงัไม่ฉีดวคัซีน ขณะท่ี 31% ระบวุ่าตอ้งการออกเดตกบัคนท่ีฉีดวคัซีนแลว้ ส่วน 28% จะไม่ออกเดตกับ

ใครเลยจนกว่าตนเองจะฉีดวคัซีน จอรจ์ คิดด ์ซีอีโอสมาคมหาคู่ออนไลน ์(Online Dating Association) เผยว่า ความสมัพนัธใ์หม่ประมาณ 1 ใน 

3 มีจดุเริ่มตน้จากแอปพลิเคชนัและบรกิารหาคู่ บรกิารเหล่านีจ้ึงเป็นช่องทางส าคญัในการพบปะทางออนไลนใ์นยามท่ีผูค้นไม่สามารถออกไปเจอ

กนัจรงิๆ ได ้โดยหวงัว่าพวกเขาจะไดพ้บกนัจรงิๆ อีกครัง้เมื่อสถานการณป์ลอดภัยขึน้ ขณะเดียวกนั คิดดย์งัเสรมิว่าชาวองักฤษประมาณ 10 ลา้น

คน ก าลงัใชห้รือเคยใชแ้อปพลิเคชนัและบรกิารหาคู่ ส  านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ตวัเลขอย่างเป็นทางการล่าสดุระบุว่าประชาชนกว่า 40.3 ล้าน

คน หรือมากกว่า 3 ใน 4 ของผูใ้หญ่ในองักฤษไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 โดสแรกแลว้ 

• (-) ที่ปรึกษาสหรัฐเผยธุรกิจสหรัฐจะไม่ออกจากตลาดจีน แม้มีความตึงเครียด นายเคนเนธ จารเ์ร็ตต ์ท่ีปรกึษาอาวุโสของกลุ่มบรษิัทอลั

ไบรท ์สโตนบริดจ ์และประธานหอการคา้อเมริกันประจ าเซี่ยงไฮ ้ใหส้มัภาษณ์กับนิตยสารฟอรบ์สว์่า ธุรกิจของสหรฐัจะไม่ออกจากตลาดจีน 

แมว้่าเจา้หนา้ท่ีจากท าเนียบขาวจะเตือนว่า สหรฐัจะยุติการมีส่วนร่วมกับจีนก็ตาม  เมื่อเดือนท่ีผ่านมา นายเคิรต์ แคมป์เบลล ์ผูป้ระ สานงาน

นโยบายดา้นกิจการอินโด-แปซิฟิกของสหรฐัเปิดเผยว่า "ช่วงเวลาการมีส่วนร่วมกับจีนไดส้ิน้สุดลงแลว้"  อย่างไรก็ตาม นายจารเ์ร็ตตก์ล่า วว่า 

ธุรกิจของสหรฐัจะไม่ออกจากตลาดจีน และจะแสวงหาโอกาสทางความรว่มมือต่อไป  นายจารเ์รต็ตร์ะบวุ่า "เป็นเรื่องส าคญัที่ตอ้งเขา้ใจว่า แม ้2 

ประเทศจะมีการแข่งขันกันในภาพรวม แต่ก็ยงัมีช่องว่างส าหรบัความร่วมมือ" โดยเสริมว่า บริษัทสหรฐัมองว่าปฏิสัมพันธ์ทางการคา้ระห ว่าง

สหรฐัและจีนเป็นความรว่มมือที่สรา้งผลประโยชน ์และไม่มีแนวโนม้จะเปลี่ยนแปลงไป  ทัง้นี ้นายจารเ์รต็ตก์ล่าวว่า "บรษิัทสหรฐัส่วนมากประสบ

ความส าเรจ็ในจีน และมองว่าความส าเรจ็ดงักล่าวมีส่วนสนบัสนนุต่อผลการด าเนินงานทั่วโลก" และ "พวกเขาไม่ตอ้งการออกจากตลาดจีน" 

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว นักลงทุนผิดหวังผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมนี ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดทรงตวัในวนันี ้หลงัส านกังาน

สถิติของรฐับาลเยอรมนี (FSO) รายงานว่า ยอดผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนีลดลงในเดือนเม.ย. นอกจากนี ้ความวิตกกงัวลท่ีว่ารฐับาล

องักฤษอาจไม่สามารถยกเลิกมาตรการล็อกดาวนไ์ดต้ามก าหนดนัน้ ยงัไดส้่งแรงกดดนัต่อตลาดหุน้ยโุรป และบดบงัปัจจยับวกจากการพุ่งขึน้ของ

หุน้กลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มโทรคมนาคมดว้ย ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 453.62 จุด เพิ่มขึน้ 0.06 จุด หรือ +0.01% 

ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,674.41 จดุ ลดลง 2.74 จุด หรือ -0.02% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 

6,545.69 จดุ เพิ่มขึน้ 2.13 จดุ หรือ +0.03% 

 
ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard Wealth และ Efinancethai 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 7 มิ.ย. 13.00น. เยอรมน ี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน เดือนเม.ย.   -0.2%** 3.9% 

 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.   100.6 99.8 

 19.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนเม.ย.   -68.5B -74.4B 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   8.18M 8.12M 

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

 21.30น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -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 ้

 
 

 


