
 

10 June 2021 

สรุป   นักลงทุนมุ่งจับตาผลการประชมุธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตลาดคาดเป็นวงกวา้งว่า ECB จะคงอตัราดอกเบีย้และวงเงินการเขา้ซือ้สินทรพัยภ์ายใตโ้ครงการ 
PEPP ตามเดิม  แต่แนะน าติดตามการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรบัปีนีแ้ละปีหนา้ รวมถึงถ้อยแถลงของนางคริสติน ลาการด์ ประธาน ECB เพื่อหา
สญัญาณการด าเนินนโยบายการเงินในอนาคต  หากมีการส่งสญัญาณถอนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยหนุนยูโรและทองค า กลบักันหาก ECB ยงัคงส่ง
สญัญาณเดินหนา้ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปจะเป็นปัจจยักดดนัยโูรและทองค า นอกจากนี ้แนะน าจบัตา การเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐั ซึ่งอาจ
ส่งผลใหร้าคาทองค าในคืนนีเ้คลื่อนไหวผนัผวนได ้โดยอาจพิจารณาความเคลื่อนไหวของดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐั ประกอบการติดสินใจเขา้ลงทนุทองค า  แนะน า
เก็งก าไรระยะสัน้ตามกรอบราคา เปิดสถานะซือ้หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,873-1,869 ดอลลารต่์อออนซ ์ได้ใหท้ยอยขายท าก าไรหากราคายังไม่ยืนเหนือโซน 
1,898-1,903 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
10/06/2021  16:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,888.20 1,882.02 -6.18 -0.33 

Spot Silver ($) 27.75 27.68 -0.07 -0.25 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 28,020 27,900 -120 -0.43 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 28,000 27,850 -150 -0.54 

Gold Online Futures (GOM21) 1,890.70 1,883.10 -7.60 -0.40 

Silver Futures (SVFM21)  27.61 27.70 0.09 0.33 

ดชันดีอลลาร ์ 90.13 90.21 0.07 0.08 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ทองค าเผชิญแรงขายท าก าไรกดดนัใหร้าคาร่วงลงมาใกลโ้ซน
แนวรบั 1,873-1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์บริเวณดงักล่าวหากยืนได ้คาดราคาดีดตวัขึน้
อีกครัง้ ประเมินแนวตา้น 1,898-1,903 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแนวตา้นถัดไป 1,917 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัดงักล่าวแนะน าระวงัการอ่อนตวัลงต่อของราคา 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   หากราคายืนเหนือแนวรบั 1,873-1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์สามารถรอ
ปิดสถานะหากไม่ผ่านโซนแนวตา้น 1,898-1,903 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุ 1,869 
ดอลลารต์่อออนซแ์นะน าตดัขาดทนุเพ่ือถอยจดุซือ้ออกไป 
Short Position  หากราคาลงมาบริเวณ แนวรบั 1,873-1,869 ดอลลารต์่อออนซแ์ลว้ยืน
ได้ แนะน าทยอยปิดสถานะขายเพื่อท าก าไร แต่หากหลุด 1,869 ดอลลารต์่อออนซ์
สามารถรอท าก าไรแนวรบัถัดไป แต่หากราคาดีดขึน้แรงจนผ่าน 1,903 ดอลลารต์่อ
ออนซใ์หล้ดสถานะขายลง 
Open New  เข้าซื ้อเฉพาะเม่ือราคาปรับตัวลงมาในบริเวณแนวรับ 1,873-1,869 
ดอลลารต์่อออนซ์ (ตัดขาดทุน 1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์)ขณะที่การขายท าก าไร
พิจารณาในโซน 1,898-1,903 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดช้ะลอการขายออกไปที่
แนวตา้นถดัไป 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,869   1,857  1,843 

        1,903   1,917  1,934 

 



 

 

• (+) จีนไฟเขียวกฎหมายตอบโต้ต่างชาติ หลังถูกรุมคว ่าบาตรประเด็นสิทธิมนุษยชน ส  านักข่าวซินหวัรายงานในวนันีว่้า จีนไดอ้นุมตัิกฎหมาย

เพื่อตอบโตก้ารคว ่าบาตรของต่างชาติ ขณะที่ความตึงเครียดในประเด็นปัญหาดา้นสิทธิมนษุยชนและความมั่นคงระหว่างจีนและสหรฐั รวมถึงประเทศ

ประชาธิปไตยอื่นๆ นัน้ ไดท้วีความรุนแรงขึน้ เมื่อเรว็ๆ นี ้รฐับาลพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนมีความขดัแยง้กบัหลายประเทศเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนษุยชน

ชาวมุสลิมอุยกูรใ์นมณฑลซินเจียง รวมถึงปัญหาดา้นความมั่นคงกับไตห้วันและดินแดนใกลเ้คียง ดา้นส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า กฎหมายฉบับ

ดงักล่าวไดผ้่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) 

• (-) จีน-สหรัฐหารือประเด็นเศรษฐกิจคร้ังที ่3 ส่งสัญญาณข้อพิพาทเร่ิมคลี่คลาย จีนและสหรฐัไดห้ารือถึงประเด็นเศรษฐกิจในวนันี ้และนับเป็น

การหารือทางโทรศัพทเ์ป็นครัง้ท่ี 3 ในรอบ 2 สัปดาห ์โดยจีนระบุว่า รฐัมนตรีพาณิชยข์องทั้งสองฝ่ายเจรจาอย่างตรงไปตรงมา นายหวงั เหวินเทา 

รฐัมนตรีกระทรวงพาณิชยข์องจีน และนางจีนา ไรมอนโด รฐัมนตรีกระทรวงพาณิชยข์องสหรฐัยืนยันว่า ทั้งสองประเทศจะพยายามแก้ไขขอ้พิพาท

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรว่มมือเพื่อด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมกันในดา้นการคา้และการลงทนุ กระทรวงพาณิชยจ์ีนระบวุ่า นาย

หวงัและนางไรมอนโดมีความเห็นตรงกันว่าจีนและสหรฐัจะยงัคงเจรจากันต่อไป ทางดา้นนายหลิว เหอ รองนายกรฐัมนตรีจีนและหวัหนา้คณะเจรจา

การค้าของจีนกับสหรัฐ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนางแคเธอรีน ไท่ ผู้แทนการค้าของสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 27 พ.ค.ท่ีผ่านมา นับตั้งแต่

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัเขา้รบัต าแหน่ง ส านักงานผูแ้ทนการคา้สหรฐั (USTR) ระบุในแถลงการณ์ว่า นางไท่ไดพู้ดถึงประเด็นท่ีน่ากังวล

ระหว่างการสนทนาทางโทรศพัท ์อย่างไรก็ดี แถลงการณไ์ม่ไดช้ีแ้จงรายละเอียดในประเด็นดงักล่าว   

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนจับตาผลประชุมธนาคารกลางยุโรป   ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้เพียงเล็กนอ้ย โดยนักลงทุนยงัคง

มุ่งความสนใจไปท่ีผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี ้รวมถึงขอ้มูลคาดการณ์เศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะมีการ

เปิดเผยในช่วงเย็นวนันีต้ามเวลาประเทศไทย ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 454.73 จุด เพิ่มขึน้ 0.29 จุด หรือ +0.06%  ดชันี DAX 

ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,610.08 จดุ เพิ่มขึน้ 28.94 จดุ หรือราว +0.19% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,574.59 

จดุ เพิ่มขึน้ 11.14 จดุ หรือ +0.17% 

• (-)  บิทคอยน์พุ่ง 13% ‘รับข่าวดี’จากเอลซัลวาดอร์  บิทคอยนร์าคาพุ่งขึน้ 13% ทะยานเหนือ 37,000 ดอลลาร ์หลงัเอลซลัวาดอรอ์อกกฎหมาย

อนุญาตใหใ้ชไ้ดถู้กตอ้งตามกฎหมาย ขอ้มลูจากเว็บไซตค์อยนเ์ดสก ์เมื่อเวลา 23.42 น. วนัพุธ (9 มิ.ย.) ตามเวลาฝ่ังตะวนัออกของสหรฐั หรือ 10.42 

น. ตามเวลาประเทศไทย ราคาซือ้ขายบิทคอยน์อยู่ท่ี 37,176.44 ดอลลาร ์เพิ่มขึน้ 13% จาก 24 ชั่วโมงก่อนหน้านั้น อานิสงสจ์ากเมื่อวันพุธ ส.ส.

เอลซลัวาดอร ์ประเทศในอเมริกากลางผ่านกฎหมายอนุญาตใหใ้ชบ้ิทคอยนไ์ด ้หมายความว่าตอนนีร้าคาสินคา้แสดงเป็นหน่วยบิทคอยน ์และสามารถ

ช าระภาษีดว้ยเงินเสมือนสกลุนีไ้ด ้

• (+/-)  สมาชิก WHO เผยสมมติฐานโควิดหลุดจากแล็บอู่ฮั่น "ไม่ถูกต้อง" นายโดมินิก ดไวเยอร ์ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัซิดนียเ์ปิดเผยว่า 

สมมติฐานเก่ียวกับตน้ตอของโรคโควิด-19 ท่ีหลดุออกมาจากหอ้งปฏิบตัิการแห่งหน่ึงในเมืองอู่ฮั่นของจีนนัน้ไม่ถูกตอ้ง นายดไวเยอรก์ล่าวในบทความ

ของหนงัสือพิมพซ์ิดนีย ์มอรนิ์ง เฮอรลัด ์โดยระบุว่า ขอ้บกพรอ่งที่ส  าคญัคือไม่มีหลกัฐานใดท่ีบ่งชีว่้าสถาบนัไวรสัวิทยาอู่ฮั่นมีไวรสั SARS-CoV-2 ก่อน

เกิดการแพร่ระบาด นายดไวเยอร ์ซึ่งเป็นสมาชิกจากทีมขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ท่ีเคยถูกส่งตวัไปปฏิบัติหนา้ท่ีในจีนเมื่อเดือนม.ค. กล่าวว่า 

"ถ้าหากจะพูดว่าหลุดจากหอ้งแล็บ มันหมายความว่าพวกเขาตอ้งมีไวรสัตั้งแต่แรก และเราไม่มีหลักฐานในเรื่องนี"้ นายดไวเยอรก์ล่าวว่า ในฐานะ

สถาบนัวิจัยช่ือดงัท่ีท างานดา้นไวรสั สถาบนัไวรสัวิทยาอู่ฮั่นไม่มีเหตผุลท่ีจะปกปิดความลบัใด ๆ หากพวกเขาไดพ้บไวรสัจริง นอกจากนี้ นายดไวเยอร์

เสริมว่า จีนเปิดกวา้งและใหค้วามร่วมมือในการสืบสวนตน้ตอของเชือ้ไวรสัโควิด -19 "ทุกสถานท่ีท่ีเรายื่นเรื่องเขา้ไปส ารวจต่างใหค้วามร่วมมือเป็น

อย่างดี ผมคิดว่าพวกเขาค่อนขา้งเปิดกวา้ง" 

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 ์   -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.   0.4% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ค.   0.5% 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 ้

 
 

 


