
 

11 June 2021 

สรุป   ราคาทองค าทรงตัวระดับสูง หลังจากนักลงทุนในตลาดยังคงเชื่อว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะยังไม่เร่งขึน้ดอกเบีย้หรือลด QE แม้เงินเฟ้อพุ่ง แต่
นักวิเคราะห์มองว่า ตัวเลขเงินเฟ้อ หรือ CPI เดือนพ.ค. ท่ีพุ่งขึน้ 5% เมื่อเทียบรายปีนั้น อันเน่ืองมาจากฐานปีท่ีแลว้ต ่าเพราะขณะนั้นไดร้บัผลกระทบโควิด
ระบาดหนัก  อย่างไรก็ตาม คาดนักลงทุนรอดูทิศทางจากผลการประชุมเฟดในสัปดาห์หนา้ ประจ าวันท่ี  15-16 มิ.ย. เพื่อประเมินนโยบายการเงินของเฟด
เพิ่มเติม  นอกจากนี ้แนะน าติดตามการประชุมสุดยอดผูน้  ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า 7 ประเทศ หรือ G7 จะจัดขึน้ท่ีคอรน์วอลล ์สหราชอาณาจักร 
ระหว่างวนัท่ี 11-13 มิถนุายนนี ้นอกจากผูน้  าสหราชอาณาจกัร (เจา้ภาพ) และสหรฐัฯ แลว้ สมาชิก G7 ยงัประกอบดว้ย แคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี และ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งผูน้  ารฐับาลเขา้ร่วมทัง้หมด หากมีประเด็นหรือปัจจยัใหม่ๆเขา้มา อาจกระทบกับความเคลื่อนไหวของตลาดได ้ เบือ้งตน้หากราคายืนเหนือแนวรบัโซน 
1,873-1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสขยบัขึน้ทดสอบกรอบแนวตา้น 1,903-1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
11/06/2021  16:18 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,898.00 1,894.17 -3.83 -0.20 

Spot Silver ($) 27.97 28.18 0.21 0.75 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,890 27,970 80 0.29 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,880 28,000 120 0.43 

Gold Online Futures (GOM21) 1,881.60 1,895.50 13.90 0.74 

Silver Futures (SVFM21)  27.73 28.21 0.48 1.73 

ดชันดีอลลาร ์ 90.07 90.15 0.08 0.09 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,903  ดอลลารต์่อ
ออนซ์ได้ อาจมีผลให้ราคาปรับตัวลงเพื่อแกว่งตัวสะสมแรงซือ้ หากแนวรับ 
1,873-1,869 ดอลลารต์่อออนซ์รับไว้ได้   มีโอกาสขึน้ทดสอบกรอบแนวต้าน 
1,903-1,917 ดอลลารต์่อออนซอ์ีกครัง้ 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,903  ดอลลารต์่อออนซ์
แนะน าขายท าก าไรบางส่วน แต่หากผ่านไดส้ามารถรอขายแนวตา้นถัดไป 1,917 
ดอลลารต์่อออนซ ์
Short Position  ปิดสถานะออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงหากราคาย่อตัวลงแต่
ไม่หลุดแนวรับ 1,873-1,869 ดอลลารต์่อออนซ์ ขณะท่ีหากราคาผ่าน 1,903  
ดอลลารต์่อออนซ ์แนะน าลดสถานะขาย เน่ืองจากราคามีแนวโนม้ขึน้ต่อไปหา
แนวตา้นถดัไป 1,917  ดอลลารต์่อออนซ ์
Open New  เข้าซื ้อหากราคาเคลื่อนไหวเหนือบริเวณแนวรับ 1,873-1,869 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,869 ดอลลารต์่อออนซ)์ เมื่อราคาดีด
ตวัขึน้ไม่ผ่านโซน 1,903-1,917 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหปิ้ดสถานะซือ้ท าก าไร 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,869   1,857  1,843 

        1,903   1,917  1,934 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 21.11 จุด จากแรงขายหุ้นการเงิน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี ้โดย

ไดร้บัแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุน้กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มการเงิน ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,589.75 จุด ลดลง 21.11 

จดุ หรือ -0.58% ส่วนตลอดทัง้สปัดาห ์ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปรบัตวัลงราว 0.1% ดชันีหุน้กลุ่มเครื่องดื่มแอลกออลร์ว่งลง 3.3% เนื่องจากความ

วิตกกังวลเก่ียวกับมลูค่าหุน้ท่ีสงูเกินไป โดยหุน้ Jiangsu Yanghe Brewery, หุน้ Beijing Shunxin Agriculture และหุน้ Xinghuacun Fen Wine 

ปรบัตวัลงราว 1.1% - 10.0% ส่วนดชันีหุน้กลุ่มการเงินรว่งลง 1.1% และเป็นอีกหน่ึงในปัจจยัท่ีฉดุตลาดหุน้จีนปิดในแดนลบวนันี ้

• (-) ไบเดนประกาศชัด แผนบริจาควัคซีน Pfizer 500 ล้านโดสให้ทั่วโลก ‘ไม่มีข้อผูกมัด’  ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรฐัฯ แถลงต่อ

สื่อมวลชนวานนี ้(10 มิถนุายน) ก่อนเขา้รว่มการประชมุสดุยอดผูน้ า G7 ท่ีเมืองคอรน์วอลล ์สหราชอาณาจกัร โดยประกาศชดัเจนว่า การบรจิาค

วคัซีนตา้นโควิด-19 ของ Pfizer จ านวน 500 ลา้นโดส ใหแ้ก่ประเทศท่ีมีฐานะยากจนและปานกลางทั่วโลก เพื่อช่วยยบัยัง้การแพร่ระบาด จะเป็น

การด าเนินการโดยไม่มีขอ้ผูกมดัใดๆ  “สหรฐัฯ จะมอบวคัซีน 500 ลา้นโดสนีโ้ดยไม่มีขอ้ผูกมดั การบรจิาคของเราไม่มีแรงกดดนัเพื่อใหเ้ป็นท่ีชื่น

ชอบหรือคาดหวงัสัมปทานใดๆ เราท าสิ่งนีเ้พื่อปกป้องชีวิต เพื่อยุติการแพร่ระบาดนีก้็เท่านั้น” ไบเดนกล่าวขณะแถลงขา้ง อัลเบิรต์ เบอ รล์า 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของ Pfizer  ทั้งนี ้สหรฐัฯ จะสั่งซือ้และบริจาควัคซีน Pfizer 500 ลา้นโดส ผ่านโครงการแบ่งปันวัคซีน COVAX ของ

องคก์ารอนามัยโลก (WHO) โดยวัคซีนทั้งหมดจะกระจายไปยัง 92 ประเทศ ท่ีมีรายไดต้ ่าและรายไดป้านกลาง และประเทศในกลุ่มสหภาพ

แอฟรกิา 

• (-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกต่อเน่ือง หลัง ECB คงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตัวขึน้อย่างต่อเน่ือง หลัง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) สญัญาท่ีจะด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่อไป แมม้ีแนวโนม้ว่าอตัราเงินเฟ้อจะเพิ่มสงูขึน้ ขณะเดียวกัน ตลาด

หุน้ยโุรปยงัไดร้บัแรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มการท่องเที่ยวดว้ย ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 455.08 

จุด เพิ่มขึน้ 0.52 จุด หรือ +0.11% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,583.29 จุด เพิ่มขึน้ 12.07 จุด หรือ +0.08% และดัชนี 

CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,550.30 จดุ เพิ่มขึน้ 3.81 จดุ หรือ +0.06% 

• (-)  ฮ่ังเส็งปิดบวก 103.25 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์

ท่ีปิดบวกเมื่อคืนนี ้เนื่องจากนกัลงทุนมองว่า การพุ่งขึน้ของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) สหรฐัจะเป็นเพียงสถานการณช์ั่วคราว และจะไม่ส่งผลให้

ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในระยะนี ้ดชันีฮั่งเส็งปิดท่ี 28,842.13 จดุ เพิ่มขึน้ 103.25 จดุ หรือ +0.36% 

• (+/-) โกลดแ์มนแซคสค์าดน ้ามันดิบเบรนทจ่์อพุ่งแตะ 80 ดอลล ์หลังวัคซีนกระตุ้นศก.-ดีมานดพ์ลังงาน โกลดแ์มน แซคสค์าดการณว์่า 

ราคาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) มีแนวโนม้พุ่งแตะระดบั 80 ดอลลาร/์บารเ์รลในฤดูรอ้นปีนี ้และคาดว่าภาวะการซือ้ขายในตลาดน า้มนัจะยงัคง

คึกคักต่อไป เน่ืองจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามันทั่วโลก  ราคา

น า้มนัดิบเบรนท์พุ่งแตะระดับ 72.93 ดอลลาร/์บารเ์รลในสปัดาหนี์ ้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณท่ี์ว่า 

ความตอ้งการใชน้ า้มนัทั่วโลกจะแข็งแกร่งขึน้  ส่วนในวนันี ้สญัญาน า้มนัดิบเบรนทเ์คลื่อนไหวท่ีระดับ 72.21 ดอลลาร/์บารเ์รล ขณะท่ีสญัญา

น า้มนัดิบ WTI เคลื่อนไหวท่ีระดบัราว 70 ดอลลาร/์บารเ์รล 

 

 

 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.   0.6%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ค.   0.7%** 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   376K** 385K 

วนัศุกรท่ี์ 11 มิ.ย. วนัท่ี 1 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   84.1 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 ้

 
 

 


