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สรุป   นางคริสติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) ใหส้มัภาษณก์บัหนังสือพิมพ ์Politico ในวนันี ้(14 มิ.ย.) ว่าเศรษฐกิจยโูรโซนก าลงัอยู่ทิศทางที่ดี
ขึน้ แต่ ECB ต้องมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ก่อนท่ีจะตัดสินใจยกเลิกโครงการซือ้พันธบัตรตามโครงการ Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP)  โดย นางลาการด์ย า้กว่า "ฉันเชื่อว่า ECB จะยังไม่ยุติโครงการ PEPP ในวันท่ี 31 มี.ค.2565 เราด าเนินนโยบาย
อย่างยืดหยุ่น และเราก าลังมุ่งหนา้ไปในทิศทางท่ีถกูตอ้ง" พรอ้มระบุว่า "ขณะนีย้งัเร็วเกินไปท่ีจะอภิปรายเก่ียวกับการยุติโครงการดงักล่าว"   สรา้งแรงกดดนัต่อ
สกุลเงินยโูรใหเ้คลื่อนไหวไม่ไกลจากระดบัต ่าสดุในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบดอลลาร ์หนุนดชันีดอลลารร์กัษาแรงบวก และกระตุน้แรงขายท าก าไรในตลาดทองค า   
ทัง้นี ้ราคาทองค ายงัอยู่ในช่วงการปรบัฐาน หลงัจากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นบริเวณ 1,874-1,879 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ท าใหร้าคายงัคงมีโอกาส
ขยบัลงทดสอบกรอบแนวรบัดา้นล่างบริเวณ 1,857-1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14/06/2021  15:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.60 1,858.29 -18.31 -0.98 

Spot Silver ($) 27.88 27.74 -0.14 -0.50 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,970 27,500 -470 -1.68 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,950 27,530 -420 -1.50 

Gold Online Futures (GOM21) 1,893.70 1,859.30 -34.40 -1.82 

Silver Futures (SVFM21)  28.22 27.79 -0.43 -1.52 

ดชันดีอลลาร ์ 90.49 90.50 0.01 0.01 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคายงัคงสรา้งระดบัต ่าสดุใหม่จากสปัดาหก์่อนหน้า มีแรง
ขายกดดนัใหร้าคาลงมาทดสอบกรอบแนวรบัโซน 1,857 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืน
ไม่ไดม้ีโอกาสขยบัลงต่อ ประเมินแนวรบัถดัไปบริเวณ 1,843 ดอลลารต่์อออนซ ์ส่วน
แนวตา้นระยะสัน้ประเมินไวท้ี่ 1,874-1,879 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   ปิดสถานะหากราคาไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวต้าน 1,874-
1,879 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที่หากราคาขยับลงต ่ากว่าโซนแนวรบั 1,857-1,843 
ดอลลารต่์อออนซอ์าจตอ้งลดสถานะซือ้ลงบางส่วน 
Short Position  ดูแนวรบั 1,857-1,843 ดอลลารต่์อออนซห์ากยืนไดปิ้ดสถานะท า
ก าไรออกมาก่อน เพื่อรอขายใหม่โซนแนวตา้น 1,874-1,879 ดอลลารต่์อออนซ ์ 
Open New  ขายท าก าไรระยะสัน้บริเวณ 1,874-1,879 ดอลลารต่์อออนซ ์(จุดตัด
ขาดทุนหากราคายืนเหนือ 1,891ดอลลารต่์อออนซ)์ เขา้ซือ้คืนเพื่อท าก าไรเมื่อราคา
อ่อนลงหรือไม่หลดุบริเวณแนวรบั 1,857 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากราคาหลุดแนว
รบัแรกใหร้อดบูริเวณแนวรบัถดัไปที่ 1,843 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

      1,857 1,843 1,829 

      1,879 1,891 1,903 

 



 

 

• (+)  จีนประณามแถลงการณ์กลุ่ม G7 วอนหยุดดูหมิ่นประเทศ จีนไดอ้อกมาประณามแถลงการณร์่วมจากกลุ่มผูน้  า G7 ท่ีต  าหนิจีนในประเด็น
ต่าง ๆ โดยระบุว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอย่างรา้ยแรง และเรียกรอ้งใหก้ลุ่ม G7 หยุดใส่รา้ยป้ายสีจีน เมื่อวัน
อาทิตยท่ี์ผ่านมา ผูน้  ากลุ่ม G7 ไดอ้อกแถลงการณโ์จมตีจีนเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนษุยชนในภูมิภาคซินเจียงอยุกรู ์รวมถึงเรียกรอ้งใหฮ้่องกงรกัษาเอก
ราช และเนน้ย า้ถึงความส าคญัของสนัติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไตห้วนั สถานทูตจีนประจ ากรุงลอนดอนเปิดเผยว่า จีนรูส้ึกไม่พอใจอย่า งยิ่ง 
และขอคดัคา้นอย่างเด็ดขาดกับการท่ีกลุ่ม G7 กล่าวถึงซินเจียง ฮ่องกง และไตห้วนัดว้ยการบิดเบือนขอ้เท็จจริง อีกทัง้ยงัเผยใหเ้ห็นถึงเจตนารา้ยของ
บางประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา 

• (+) จีน ปราบเหมืองขุดบิตคอยน ์ถึงมณฑลยูนนานแหล่งผลิตใหญ่อันดับ 4 แล้ว     จีน ยงัคงเดินหนา้ปราบปรามการท าเหมือง bitcoin ใน
ประเทศ ล่าสดุครอบคลมุมาถึงมณฑลยูนนาน จังหวดัท่ีผลิต bitcoin ใหญ่เป็นอันดับ 4 โดยเมื่อสุดสปัดาหท่ี์ผ่านมาทางการมณฑลยูนนาน ไดอ้อก
ประกาศสั่งให้มีการสอบสวนกรณีการใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมาย โดยบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการขุ ด bitcoin  ตามรายงานจาก China 
Securities Journal แผนกพลังงานของจังหวัดขู่ว่าจะตัดกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ท่ีถูกจับได้ว่าใช้ไฟฟ้าเพื่อท าเหมือง crypto   ขณะท่ี South Chana 
Morning Post (SCMP) รายงานว่า ส านกังานพลงังานยนูนาน จะตดัการจ่ายไฟใหก้บัทกุคนท่ีใชไ้ฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อท าเหมือง bitcoin รวมทัง้
ส  าหรบัผูใ้ช้ท่ีหลบเลี่ยงค่าไฟฟ้า เจา้หน้าท่ีจะปิดการท าเหมือง bitcoin ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชไ้ฟฟ้า 
ภายในสิน้เดือนมิถุนายนนี ้ ยูนนานเป็นมณฑลล่าสดุ ท่ีเขา้ร่วมการปราบปรามการขุด bitcoin ของจีน ร่วมกับมองโกเลียใน, ซินเจียงและชิงไห่ ท่ีได้
ออกประกาศให้ปิดเหมืองบางส่วนหรือทั้งหมดในภูมิภาคของตัวเอง    ยูนนานเป็นจังหวัดท่ีผลิตไฟฟ้าพลังน า้ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีนรองจาก
มณฑลเสฉวน และเหมืองส่วนใหญ่ใชพ้ลงังานหมนุเวียนอยู่แลว้   เจา้หนา้ท่ีในชิงไห่ สั่งใหผู้ขุ้ด BTC ปิดตวัเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้และหา้มธุรกิจต่างๆ เช่น 
ศูนยข์อ้มูล สวนอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า ไม่ใหจ้ัดหาท่ีดินและพลงังานใหก้ับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับ crypto ตามดชันีการใชไ้ฟฟ้าของ Cambridge 
Bitcoin (CBECI) ประเทศจีนยังคงควบคุมประมาณ 65% ของอตัราการแฮชทั่วโลก ซินเจียงเพียงแห่งเดียวมีสดัส่วนเกือบ 36% ของทั้งหมด โดยท่ี
มณฑลเสฉวนและมองโกเลียในเป็นอนัดบั 2 และ 3 ตามล าดบั ยนูนานอยู่ในอนัดบัท่ี 4 คิดเป็น 5.4% ของอตัราแฮชทั่วโลก 

• (-) ECB ชีเ้ศรษฐกิจยูโรโซนเร่ิมฟ้ืนตัว แต่เร็วเกินไปที่จะยุติโครงการซือ้บอนด ์ นางคริสติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าว
ใหส้มัภาษณ์กับหนังสือพิมพ ์Politico ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนก าลงัอยู่ทิศทางท่ีดีขึน้ แต่ ECB ตอ้งมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน ก่อนท่ีจะตดัสินใจยกเลิกโครงการซือ้พนัธบตัรเพื่อรบัมือกับโรคระบาด หรือ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)  ใน
การประชุมเมื่อวนัท่ี 10 มิ.ย.ท่ีผ่านมา ท่ีประชุม ECB มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย หรืออตัราดอกเบีย้รีไฟแนนซท่ี์ระดบั 0% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุเป็น
ประวตัิการณ ์และคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยฝ์ากไวก้บั ECB ท่ีระดบั -0.50% ขณะที่คงอตัราดอกเบีย้เงินกูท่ี้ระดบั 0.25%  นอกจากนี ้
ECB มีมติคงวงเงินในการซือ้พนัธบตัรตามโครงการ PEPP ท่ีระดับ 1.85 ลา้นลา้นยูโร ซึ่ง ECB จะซือ้พันธบตัรตามโครงการดังกล่าวจนถึงเดือนมี.ค.
2565 โดยจะซือ้พนัธบตัรในวงเงินเดือนละ 2 หมื่นลา้นยโูร  "ฉนัเชื่อว่า ECB จะยงัไม่ยตุิโครงการ PEPP ในวนัท่ี 31 มี.ค.2565 เราด าเนินนโยบายอย่าง
ยืดหยุ่น และเราก าลังมุ่งหน้าไปในทิศทางท่ีถูกต้อง" นางลาการด์กล่าว พรอ้มระบุว่า "ขณะนีย้ังเร็วเกินไปท่ีจะอภิปรายเก่ียวกับการยุ ติโครงการ
ดงักล่าว"  

• (-) บิตคอยน์ ยืนเหนือ 39,000ดอลล ์หลัง`อีลอน` กลับล า ส่งซิกเทสลาอาจรับ BTC  อีลอน มสัก ์ซีอีโอของเทสลา กลบัล า! หลงัล่าสดุเผยว่า 
บริษัทรถยนตไ์ฟฟ้าของเขาจะเริ่มยอมรบัการช าระเงินดว้ย Bitcoin (BTC) อีกครัง้ บนเงื่อนไขท่ีว่ามีการยืนยนัว่านักขุดใชพ้ลงังานสะอาดในการขุดไม่
ต  ่ากว่า 50%  หน่ึงเดือนหลงัจากการประกาศของเทสลา ในการหยุดการช าระเงินดว้ย bitcoin นายอีลอน มัสกซ์ีอีโอของเทสลา ทวีตขอ้ความเมื่อวนั
อาทิตยว่์า ในอนาคตเทสลาจะกลบัมาอนญุาตใหท้ าธุรกรรม bitcoin อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขประการหน่ึงคือ อย่างนอ้ย 50% ของพลงังานท่ีใชส้  าหรบั
การขดุ bitcoin ตอ้งมาจากแหล่งพลงังานสะอาด    

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกท านิวไฮ ขานรับความหวังเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัว  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดพุ่งขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณใ์นวนันี ้ขานรบั
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ีว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จะคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว
หลงัจากผ่านพน้วิกฤตการณโ์ควิด-19 ก็ตาม อย่างไรก็ดี นักลงทุนจะยงัคงจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในสปัดาห์
นี ้หลงัมีสญัญาณว่าเฟดอาจลดระดบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเร็วกว่าท่ีคาด  

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard Wealth และ Efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้

 
 

 

 


