
 

9 June 2021 

สรุป   นกัลงทนุชะลอการซือ้ขายก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ในวนัพฤหสับดีนี ้ทางดา้นนกัวิเคราะหค์าดการณว์่า ดชันี 
CPI ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค จะพุ่งขึน้ 4.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี หลงัจากดีดตวัขึน้ 4.2% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มาก
ที่สดุนับตัง้แต่ปี 2008 ส่งผลใหน้ักลงทุนชะลอการเขา้ซือ้ทองค า แต่การปรบัร่วงลงของราคาไม่มากนัก ขณะที่สหรฐั-จีนยงัมีความขดัแยง้กันหลายประเด็น ส่งผลให ้
ภาคธุรกิจของสหรฐั ไดแ้สดงความวิตกกังวลถึงนโยบายการคา้ของปธน.โจ ไบเดน ซึ่งมีความใกลเ้คียงกับนโยบายในยุคของอดีตปธน.โดนัลด ์ทรมัป์เป็นอย่างมาก  
ส าหรบัคืนนี ้แนะน าติดตามการเปิดเผยตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลังภาคคา้ส่งของสหรฐั เพื่อชีน้  าทิศทางราคาทองค าระยะสัน้  เบือ้งตน้ แนะน ารอจังหวะการอ่อนตวัลง
บริเวณโซน 1,884-1,869 ดอลลารต่์อออนซ ์จึงค่อยเขา้ซือ้ หรือ หากราคาทองค าไม่สามารถยืน 1,912-1,917 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ใหแ้บ่งทองค าออกขายเพื่อท าก าไร
บางส่วน แต่หากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายออกไป 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
9/06/2021  16:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,892.50 1,888.50 -4.00 -0.21 

Spot Silver ($) 27.60 27.55 -0.05 -0.18 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 28,080 28,000 -80 -0.28 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 28,070 28,080 10 0.04 

Gold Online Futures (GOM21) 1,894.10 1,890.20 -3.90 -0.21 

Silver Futures (SVFM21)  27.70 27.60 -0.10 -0.36 

ดชันดีอลลาร ์ 90.14 90.03 -0.11 -0.12 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านในโซน  1,912-
1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของเดือนพ.ค.,มิ.ย.)จึงเกิดแรงขายออกมา
กดดนัใหร้าคาปรบัตวัลง ประเมินแนวรบั 1,884 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แนวรบั
ถัดไปนั้นอยู่ในบริเวณ 1,869 ดอลลารต์่อออนซ์ หากยืนเหนือโซนแนวรบัได้มี
โอกาสดีดตวัขึน้อีกครัง้ 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   หากยืนเหนือแนวรบัได ้สามารถรอทยอยขายท าก าไรบางส่วน
หากไม่ผ่านแนวตา้น 1,912-1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่หากผ่านไดลุ้น้ขายแนว
ตา้นถดัไป  
Short Position  ปิดสถานะออกมาก่อนเมื่อราคาปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับ 
1,884-1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์
Open New  รอเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,884-1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลด
พอรต์สถานะซือ้หากราคาหลดุ 1,869 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาดีดตัวขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,912-1,917 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจดุปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไร 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,884   1,869  1,857 

        1,917   1,934  1,959 

 



 

 

• (+) ส่ือเผยภาคธุรกิจสหรัฐวิตก เหตุนโยบายการค้ากับจีนยุค "ไบเดน" ไม่ชัดเจน หนงัสือพิมพไ์ฟแนนเชียล ไทมส์ รายงานว่า ภาคธุรกิจ

ของสหรฐัซึ่งออกมาเรียกรอ้งนโยบายการคา้ระหว่างประเทศฉบบัใหม่นั้น ไดแ้สดงความวิตกกั งวลถึงนโยบายการคา้ของปธน.โจ ไบเดน ซึ่งมี

ความใกลเ้คียงกบันโยบายในยคุของอดีตปธน.โดนลัด ์ทรมัป์เป็นอย่างมาก นายจอน โกลด ์รองประธานสมาพนัธค์า้ปลีกแห่งชาติสหรฐั กล่าวว่า 

"รฐับาลใหม่จดัตัง้มาเป็นเวลากว่า 5 เดือนแลว้ แต่เรายงัไม่เห็นนโยบายการคา้กับจีนท่ีชดัเจน"   "สิ่งท่ีเกิดขึน้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อหลาย ๆ 

บริษัท ซึ่งก าลังพาธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 และเผชิญกับภาระทางภาษีอย่างหนัก"  ดว้ยเหตุท่ีตน้ทุนภาษีของบริษัทท่ีซือ้สินคา้จากจีนเพิ่มขึน้ 

บริษัทสหรฐักว่า 3,500 แห่ง ซึ่งรวมถึงโคคา-โคล่า ดิสนีย ์และฟอรด์ จึงไดย้ื่นฟ้องรอ้งนโยบายภาษีของอดีตปธน.ทรมัป์มาแลว้ก่อนหนา้นี ้นาย

ดั๊ก แบรร์ี โฆษกสภาธุรกิจสหรฐัฯ-จีน ซึ่งเป็นองคก์รการคา้ไม่แสวงหาผลก าไร กล่าวว่า "ภาษีศลุกากรไม่เป็นท่ีนิยมอย่างมากส าหรบัผูบ้รโิภคชาว

อเมรกินัและธุรกิจท่ีตอ้งแบกรบัตน้ทนุสงู โดยภาษีศลุกากรจ านวนมากยงัคงอยู่ และยงัไม่มีวี่แววว่าจะถกูยกเลิกหรือไม่ หรือยกเลิกเมื่อใด" 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าลบ จับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันีป้รบัตวัลงตามทิศทางดชันีดาวโจนสท่ี์ปิดขยบัลง

เล็กน้อยเมื่อคืนนี ้ท่ามกลางบรรยากาศการซือ้ขายท่ีซบเซา เน่ืองจากนักลงทุนชะลอการซือ้ขายก่อนท่ีสหรฐัจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวัน

พฤหัสบดีนี ้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 28,868.29 จุด ลดลง 95.27 จุด หรือ -0.33% ส่วนดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิด

ภาคเชา้ท่ี 28,762.26 จดุ ลดลง 19.12 จดุ หรือ -0.07%  

• (-) ตลาดหุ้นยโุรปเปิดบวก หุ้นสายการบินทะยานหลัง CDC ลดระดับเตือนนักเดินทาง ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ใกลแ้ตะระดบั

สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์หลงัศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัประกาศลดระดบัการเตือนส าหรบัผูเ้ดินทางไปยงัประเทศและดินแดง

ต่างๆ รวมกว่า 110 ประเทศแลว้เมื่อวานนี ้ส่งผลใหหุ้น้สายการบินทะยานขึน้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงจับตาผลการประชุมนโยบายของ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการเปิดเผยขอ้มูลเงินเฟ้อของสหรฐัอย่างใกลช้ิด ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวันนีท่ี้ระดับ 454.21 จุด 

เพิ่มขึน้ 0.20 จุด หรือ +0.04%   ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,642.74 จุด เพิ่มขึน้ 2.14 จุด หรือราว +0.01% และดัชนี 

CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,561.93 จดุ เพิ่มขึน้ 10.92 จดุ หรือ +0.17% 

• (-) เมืองเมลเบิรน์จ่อคลายล็อกดาวนพ์รุ่งนี ้หลังยอดโควิดลดลง เมืองเมลเบิรน์เตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวนท่ี์ประกาศใชเ้ป็นเวลาสอง

สปัดาห ์โดยจะสิน้สดุลงในเวลาเที่ยงคืนของวนัพฤหสับดีนี ้(10 มิ.ย.) หลงัจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในรฐัวิกตอเรียลดลงเหลือเพียงรายเดียวใน

วนันี ้ก่อนหนา้นี ้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุในรฐัวิกตอเรียไดต้่อสูก้บัการระบาดของโควิด-19 รวมถึงเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาท่ีแพรก่ระจายไดร้วดเร็ว 

หลงัพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่ในประเทศรายแรกเมื่อปลายเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา 

• (+/-)  แบงกช์าติรัสเซียจ่อขึน้ดอกเบีย้ 0.5% ศุกรนี์ห้ลังเงินเฟ้อพุ่งแรง ส  านกัข่าวรอยเตอรเ์ปิดเผยผลส ารวจความเห็นนกัวิเคราะหแ์ละนกั

เศรษฐศาสตรใ์นวันนีบ่้งชีว้่า อัตราเงินเฟ้อท่ีระดับสูงเกินคาดของรสัเซียในเดือนพ.ค.ไดก้ระตุน้ใหม้ีการคาดการณ์ในตลาดว่า ธนาคารกล าง

รสัเซียจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในวนัศกุรนี์ ้ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของรสัเซีย พุ่งขึน้สู่ระดบั 6.0% ในเดือนพ.ค.เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่ง

เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนต.ค. 2559 ซึ่งอตัราเงินเฟ้ออยู่ท่ีระดบั 10% นกัวิเคราะหแ์ละนกัเศรษฐศาสตร ์27 รายจากทัง้หมด 29 รายท่ีไดร้บั

การส ารวจโดยรอยเตอรห์ลงัการเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อดังกล่าวคาดว่า ธนาคารกลางรสัเซียจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายจากระดบั 5% เป็น 

5.50% นกัวิเคราะหข์องธนาคารดอยซแ์บงกค์าดว่า "อตัราเงินเฟ้อในเดือนพ.ค.จะสนบัสนนุใหธ้นาคารกลางรสัเซียปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50%" 

 

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%** 3.0% 

 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 ์  -3.3M -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


