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สรุป   ส ำนักข่ำว CNBC รำยงำนว่ำ เจมี่ ดิมอน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO ) JP Morgan Chase & Co เผยว่ำขณะนีบ้ริษัทไดเ้ก็บสะสมเงินสดเป็นมูลค่ำกว่ำ 5 แสนลำ้น
ดอลลำร ์และเตรียมเก็บสะสมเพ่ิมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือใหไ้ดร้บัผลประโยชนม์ำกที่สุดในกรณีที่ธนำคำรกลำงสหรฐั(เฟด) ปรบัเพ่ิมอตัรำดอกเบีย้นโยบำย หลงัจำกอตัรำเงินเฟ้อสหรฐัฯ
เพ่ิมขึน้ในช่วง 2 เดือนที่ผ่ำนมำ ซึ่งเขำคำดกำรณว่์ำสหรฐัจะมีเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่มำกในช่วงระยะเวลำ 1 ปีต่อจำกนี ้(2021-2022) และจำกอตัรำเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึน้ จะท ำใหเ้ฟดปรบั
เพ่ิมอตัรำดอกเบีย้นโยบำยในช่วงเวลำ 9 เดือนจำกนี ้แนวโนม้ดงักล่ำวสะทอ้นว่ำตลำดก ำลงัระมัดระวงัมำกขึน้ก่อนทรำบผลประชุมเฟดในวนัที่ 15-16 มิ.ย.นี ้ ส่งผลใหแ้รงซือ้กลบั
เขำ้สู่ตลำดทองค ำเป็นไปอย่ำงจ ำกัด  อย่ำงไรก็ดี ระยะสัน้อำจพิจำรณำขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัที่จะประกำศคืนนี ้เพ่ือชีน้  ำตลำดเพ่ิมเติม  โดยวนันีจ้ะมีกำรเปิดเผย ยอดคำ้ปลีก, ดชันี
รำคำผูผ้ลิต (PPI), ดชันีภำวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index), กำรผลิตภำคอตุสำหกรรม, อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต, สต็อกสินคำ้คงคลงัภำคธุรกิจ และดชันีตลำดที่อยู่อำศยั
เดือนมิ.ย. โดย NAHB  เบือ้งตน้ หำกรำคำไม่สำมำรถยืนเหนือ 1,867-1,879 ดอลลำรต์่อออนซ ์ใหท้ยอยขำยท ำก ำไร และทยอยซือ้คืนหำกรำคำอ่อนตวัลงมำไม่หลุดแนวรบับริเวณ 
1,843 ดอลลำรต์่อออนซ ์แต่หำกยืนไม่ไดใ้หช้ะลอกำรเขำ้ซือ้คืนออกไป 

 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
15/06/2021  15:49 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,865.99 1,864.08 -1.91 -0.10 

Spot Silver ($) 27.83 27.67 -0.16 -0.57 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,520 27,590 70 0.25 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,510 27,620 110 0.40 

Gold Online Futures (GOM21) 1,859.90 1,864.70 4.80 0.26 

Silver Futures (SVFM21)  27.80 27.66 -0.14 -0.50 

ดชันดีอลลาร ์ 90.50 90.39 -0.11 -0.12 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:  รำคำทองค ำไม่สำมำรถยืนเหนือแนวต้ำน 1,867-1,879 
ดอลลำรต่์อออนซไ์ด ้มีผลใหร้ำคำอำจปรบัตวัลงมำเพื่อสรำ้งฐำนรำคำ โดยมีแนวรบั
ในโซน 1,843 ดอลลำรต่์อออนซ ์หำกยืนไดม้ีแนวโนม้ค่อยๆฟ้ืนตวัขึน้ แต่หำกหลดุให้
ระวงักำรอ่อนตวัลงต่อของรำคำ 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   ทยอยปิดสถำนะหำกรำคำดีดขึน้ไม่ผ่ำนแนวต้ำน 1,867-1,879 
ดอลลำรต่์อออนซ ์เพื่อรอเขำ้ซือ้ใหม่หำกรำคำอ่อนตวัไม่หลดุแนวรบั 1,843 ดอลลำร์
ต่อออนซ ์
Short Position  หำกรำคำดีดขึน้ไม่ผ่ำน  1,867-1,879 ดอลลำรต่์อออนซ ์สำมำรถ
ถือสถำนะขำยต่อเพื่อรอปิดสถำนะบริเวณ 1,843 ดอลลำรต่์อออนซ์ หรือหำกหลุด
สำมำรถถือต่อเพื่อรอท ำก ำไรแนวรบัถดัไป 
Open New  ขำยท ำก ำไรระยะสัน้เมื่อรำคำทองค ำดีดตวัขึน้ไม่สำมำรถยืนเหนือโซน 
1,867-1,879 ดอลลำร์ต่อออนซ์  ตัดขำดทุนหำกรำคำผ่ำนโซนบริเวณ 1,879 
ดอลลำรต่์อออนซ ์และท ำก ำไรโดยเขำ้ซือ้คืนหำกรำคำทองค ำไม่หลดุแนวรบับริเวณ 
1,843 ดอลลำรต่์อออนซ ์หำกหลดุสำมำรถถือสถำนะขำยต่อ 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

          1,843   1,829 1,813 

          1,867   1,879 1,891 

 



 

 

• (+) เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 33.19 จุด วิตกข้อพิพาทจีน-กลุ่ม G7  ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลำดหุน้จีนปิดลบในวนันี ้เน่ืองจำกนกัลงทุน
วิตกกังวลเก่ียวกับสถำนกำรณต์ึงเครียดระหว่ำงจีนและบรรดำกลุ่มประเทศ G7 ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,556.56 จดุ ลดลง 33.19 จุด 
หรือ -0.92% เมื่อวนัอำทิตยท่ี์ผ่ำนมำ ผูน้  ำกลุ่ม G7 ไดอ้อกแถลงกำรณโ์จมตีจีนเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคซินเจียงอุยกูร ์รวมถึง
เรียกรอ้งใหฮ้่องกงรกัษำเอกรำช และเนน้ย ำ้ถึงควำมส ำคญัของสนัติภำพและเสถียรภำพในช่องแคบไตห้วนั นอกจำกนี ้ผูน้  ำประเทศสมำชิกใน
องคก์ำรสนธิสญัญำป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนำโต ้(NATO) ยงัระบุว่ำ จีนเป็นภยัต่อควำมมั่นคงของชำติตะวนัตก ทำงดำ้นสถำนทูตจีน
ประจ ำกรุงลอนดอนเปิดเผยว่ำ จีนรูส้กึไม่พอใจอย่ำงยิ่ง และขอคดัคำ้นอย่ำงเด็ดขำดกบักำรท่ีกลุ่ม G7 กล่ำวถึงซินเจียง, ฮ่องกง และไตห้วนัดว้ย
กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริง อีกทัง้ยงัเปิดเผยใหเ้ห็นถึงเจตนำรำ้ยของบำงประเทศ เช่น สหรฐั สถำนทตูจีนระบุว่ำ ดว้ยสถำนกำรณข์องโรคโควิด-19 
และเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซำ ประชำคมนำนำชำติจึงตอ้งสำมคัคีและร่วมมือกนั มำกกว่ำจะท ำตวัไม่ลงรอยกนั โดยกลุ่ม G7 ควรตอ้งส่งเสรมิควำม
รว่มมือระหว่ำงประเทศ แทนท่ีจะสรำ้งกำรเผชิญหนำ้และกำรเสียดสีเช่นนี ้

• (-)  JP Morgan เผยบริษัทสะสมเงิน5แสนล้านดอลล ์หวังสร้างก าไรหากเฟดเพิ่มดบ.   ส  ำนกัข่ำว CNBC รำยงำนว่ำ เจมี่ ดิมอน ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO ) JP Morgan Chase & Co เผยว่ำขณะนีบ้ริษัทไดเ้ก็บสะสมเงินสดเป็นมูลค่ำกว่ำ 5 แสนลำ้นดอลลำร ์และเตรียมเก็บ
สะสมเพิ่มอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหไ้ดร้บัผลประโยชนม์ำกท่ีสดุในกรณีท่ีธนำคำรกลำงสหรฐัฯ (เฟด) ปรบัเพิ่มอตัรำดอกเบีย้นโยบำย หลงัจำกอัตรำ
เงินเฟ้อสหรฐัฯเพิ่มขึน้ในช่วง 2 เดือนท่ีผ่ำนมำ เจมี่ ดิมอน กล่ำวว่ำ ขณะนี ้JP Morgan ไดส้ะสมเงินสดอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อรอโอกำสใน
กำรลงทุนในอตัรำท่ีสูงขึน้เพื่อใหไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์มำกขึน้ ซึ่งเขำคำดกำรณว์่ำสหรฐัฯจะมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งมำกในช่วงระยะเวลำ  1 ปีต่อ
จำกนี ้(2564-2565) และจำกอัตรำเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ จะท ำใหเ้ฟดปรบัเพิ่มอัตรำดอกเบีย้นโยบำยในช่วงเวลำ 9 เดือนจำกนี ้นอกจำกนีก้ำรท่ี
เศรษฐกิจของสหรฐัฯกลบัมำแข็งแกร่งอีกครัง้ก็จะเป็นประโยชนก์ับธนำคำรรำยย่อยเช่นเดียวกัน ทั้งนีน้กัวิเครำะหค์ำดกำรณว์่ำ เฟดจะลด
มำตรกำรกระตุน้ทำงกำรเงินท่ีไม่เคยเกิดขึน้มำก่อนในกำรประชมุนโยบำยท่ีจะมีขึน้ในระหว่ำงวนัท่ี 15-16 มิ.ย.นีต้ำมเวลำในสหรฐัฯหลงัมำตรวดั
เงินเฟ้อจำกกำรใชจ้่ำยของผูบ้ริโภคในสหรฐัฯ (The Fed's preferred inflation gauge) ไดป้รบัเพิ่มขึน้ 3.1% ในเดือน เม.ย. เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 28 ปี นบัตัง้แต่เดือน ก.ค.2535 

• (-)  ฉีดวัคซีนโควิดครบเทีย่ว 'ดิสนียส์หรัฐ' ไม่ต้องใส่แมส  มีรำยงำนว่ำ นโยบำยใหม่ดงักล่ำวจะใชก้บันกัท่องเที่ยวในดิสนียเ์วิลด ์เมืองออร์
แลนโด รฐัฟลอรดิำ และดิสนียแ์ลนด ์รีสอรท์ เมืองอนำไฮม ์รฐัแคลิฟอรเ์นีย โดยจะเริ่มตัง้แต่วนัองัคำรนี ้(15 มิ.ย.) เป็นตน้ไป หลงัยอดผูต้ิดเชือ้โค
วิด-19 ในสหรฐั ลดลงต่อเนื่อง ดิสนียร์ะบุว่ำ นกัท่องเที่ยวไม่ตอ้งแสดงหลักฐำนกำรฉีดวคัซีน แต่จะขอใหผู้ท่ี้ยงัฉีดวคัซีนไม่ครบถว้น ยังคงตอ้ง
สวมหนำ้กำกอนำมยัเมื่ออยู่ภำยในสถำนท่ีปิด ยกเวน้ขณะรบัประทำนอำหำร อย่ำงไรก็ดี นกัท่องเที่ยวจะตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยั เมื่ออยู่บนรถ
โดยสำร รวมถึงรถบสั รถไฟรำงเดี่ยว และกระเชำ้ลอยฟ้ำดิสนีย ์สกำยไลเนอร ์ “แมเ้รำยงัไม่พรอ้มเต็มท่ีกับกำรเปิดด ำเนินกำรเต็มรูปแบบ แต่
ยงัคงหวงัและเฝำ้รอวนัท่ีผองเพื่อนและเจำ้หญิงของดิสนียจ์ะกลบัมำมอบออ้มกอดไดอ้ีกครัง้หน่ึง” วอลท ์ดิสนียร์ะบุ 

• (-) ตลาดหุ้นยโุรปเปิดบวกต่อเน่ืองนานสุดในรอบกว่า 2 ปี รับความหวังเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ตลำดหุน้ยโุรปเปิดตลำดปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องเป็น
วนัท่ี 8 ติดต่อกันซึ่งเป็นกำรปรบัตัวขึน้ต่อเน่ืองนำนท่ีสุดในรอบกว่ำ 2 ปี เน่ืองจำกนักลงทุนคำดว่ำธนำคำรกลำงทั่วโลกจะยังคงใชม้ำตรกำร
กระตุน้เศรษฐกิจต่อไป นอกจำกนี ้ตลำดหุน้ยุโรปยังไดร้บัแรงหนุนจำกควำมเชื่อมั่นท่ีว่ำเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวไดเ้ร็วขึน้ ซึ่งส่งผลใหหุ้้นกลุ่ม
อตุสำหกรรมทะยำนขึน้ ขณะท่ีหุน้กลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึน้ตำมทิศทำงของตลำดหุน้สหรฐั  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลำดวนันีท่ี้ระดบั 458.93 
จุด เพิ่มขึน้ 0.61 จุด หรือ +0.13%  ดัชนี DAX ตลำดหุน้เยอรมนีเปิดตลำดวันนีท่ี้ 15,744.77 จุด เพิ่มขึน้ 71.13 จุด หรือ +0.45% และดัชนี 
CAC-40 ตลำดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลำดวนันีท่ี้ 6,643.42 จดุ เพิ่มขึน้ 27.07 จดุ หรือ +0.41% 

 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard Wealth และ Efinancethai 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 14 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: วนัไหวบ้๊ะจ่ำง   - - 

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภำคอตุสำหกรรมเดือน เม.ย.   0.8%** 0.1% 

วนัองัคำรท่ี 15 มิ.ย. 13.00น. เยอรมน ี ดชันีรำคำผูบ้ริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   0.5%** 0.5% 

 16.00น. ยโุรป ดลุกำรคำ้ เดือนเม.ย.   9.4B** 13.0B 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคำ้ปลีกพืน้ฐำน เดือนพ.ค.   0.4% -0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคำ้ปลีก เดือนพ.ค.   -0.6% 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีรำคำผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภำวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   22.2 24.3 

 20.15น. สหรฐัฯ กำรผลิตภำคอตุสำหกรรม เดือนพ.ค.   0.6% 0.7% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต เดือนพ.ค.   75.2% 74.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคำ้คงคลงัภำคธุรกิจ เดือนเม.ย.   -0.1% 0.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลำดท่ีอยู่อำศยัเดือนมิ.ย. โดย NAHB   83 83 

วนัพธุท่ี 16 มิ.ย. 19.30น. สหรฐัฯ กำรอนญุำตก่อสรำ้งเดือน พ.ค.   1.73M 1.76M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูกำรเริ่มสรำ้งบำ้นเดือน พ.ค.   1.64M 1.57M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน ำ้มนัรำยสปัดำห ์   - -5.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 มิ.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ รำยงำนกำรประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัรำดอกเบีย้นโยบำยเฟด (Federal Funds Rate))   <0.25% <0.25% 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงกำรณป์ระธำนเฟด : เจอโรม พำวเวลล ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ำรวจแนวโนม้ธุรกิจจำกเฟดฟิลำเดลเฟีย   31.2 31.5 

 19.30น. สหรฐัฯ จ ำนวนผูข้อรบัสวสัดิกำรว่ำงงำนรำยสปัดำห ์   360K 376K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  ำเศรษฐกิจจำก Conference Board   1.3% 1.6% 

วนัศุกรท่ี์ 18 มิ.ย. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัรำดอกเบีย้นโยบำยของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีรำคำผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.7% 0.8% 

 13.00น. องักฤษ ยอดคำ้ปลีก เดือนพ.ค.   1.6% 9.2% 

หมำยเหต:ุ ระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ ์  มำก     ปำนกลำง    นอ้ย  ประกำศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีกำรประกำศออกมำ 
*ที่มำ : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 11 มิถนุำยน 2021  ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลงัได ้

 
 

 

 


