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สรุป   นักลงทุนมุ่งจับตาไปที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ประจ าวนัที่ 15-16 มิ.ย. ซึ่งจะทราบผลการประชุมในคืนนี ้เบือ้งตน้ คาดการณ์ว่าเฟดจะ “คง” ดอกเบีย้และ
วงเงิน QE ตามเดิม  แต่ท่ีตลาดรอดคูือ สญัญาณการด าเนินนโยบายในอนาคต ซึ่งอาจดไูดจ้าก 1) Dot  Plot(คาดการณอ์ตัราดอกเบีย้ของเจา้หนา้ที่เฟด) โดย Dot plot ฉบบัที่แลว้ใน
เดือนมี.ค. 2021 บ่งชีว่้าอตัราดอกเบีย้ของเฟดจะอยู่ในระดบัใกล ้0 ไปจนถึงอย่างนอ้ยปี 2023 ซึ่งหาก Dot plot ฉบบัเดือนมิ.ย. เสียงส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามเดิมคือการไม่เรง่ขึน้
ดอกเบีย้ คาดช่วยหนุนทองไว ้ แต่หากมีการเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนการเร่งขึน้ดอกเบีย้มากขึน้ อาจกลับมากดดันราคาทองค าอย่างมีนัยส าคัญ  2)  Economic  Projections 
(คาดการณ ์GDP, อตัราการว่างงาน และอตัราเงินเฟ้อ) คาดเฟดมองบวกต่อเศรษฐกิจสหรฐั ซึ่งน่าจะเป็นปัจจยักดดนัหรือสกัดช่วงบวกของราคาทองค า  3) ถอ้ยแถลงของเจอโรม 
พาวเวล ประธานเฟด ว่าจะมีการพูดถึง QE Taper (ลดขนาด QE) ในการประชุมครัง้นีห้รือไม่ จึงแนะน าลงทุนอย่างรอบคอบ และอาจประเมินความเคลื่อนไหวของดอลลารแ์ละ
บอนดยี์ลดส์หรฐัประกอบการลงทุน   เบือ้งตน้ แนะน าจบัตาแนวรบัโซน 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลุดแนวรบัดงักล่าวแนะน าใหช้ะลอการซือ้ไปยังแนวรบัถดัไป ขณะที่ราคาดีด
ตวัขึน้ แนะน าทยอยขายในโซน 1,867-1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์(ชะลอการขายหากผ่าน 1,879 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้ย่างแข็งแกรง่) 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
16/06/2021  15:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,857.10 1,859.29 2.19 0.12 

Spot Silver ($) 27.64 27.75 0.11 0.40 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,580 27,560 -20 -0.07 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,600 27,540 -60 -0.22 

Gold Online Futures (GOM21) 1,863.90 1,860.00 -3.90 -0.21 

Silver Futures (SVFM21)  27.70 27.78 0.08 0.29 

ดชันดีอลลาร ์ 90.51 90.48 -0.03 -0.04 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคายงัไม่มีแรงซือ้มากพอที่จะดนัใหร้าคาผ่านแนวตา้น
โซน 1,867-1,879 ดอลลารต่์อออนซ ์อาจตอ้งระวงัแรงขายท าก าไร เบือ้งตน้ประเมิน
แนวรบั 1,843 ดอลลารต่์อออนซ ์หากรบัไวไ้ดม้ีโอกาสที่ราคาจะรีบาวด ์แต่หากหลดุ
แนวรบัดงักล่าวมีแนวโนม้อ่อนตวัลงต่อเพื่อสรา้งฐานของราคา   
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,867-1,879 ดอลลารต่์อ
ออนซแ์นะน าทยอยปิดสถานะซือ้ออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อรอเขา้ซือ้ใหม่ 
โดยจับตาการตั้งฐานไดบ้ริเวณแนวรบั 1,843 ดอลลารต่์อออนซ์หากยืนไดจ้ึงค่อย
เขา้ซือ้อีกครัง้ 
Short Position  ปิดสถานะหากราคาไม่หลุดแนวรบั 1,843 ดอลลารต่์อออนซ์ แต่
หากหลดุบริเวณดงักล่าวสามารถถือสถานะขายต่อเพื่อรอท าก าไรแนวรบัถดัไป 
Open New  เนน้เก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยอาจเปิดสถานะขายเล่นสัน้ 
หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,867-1,879 ดอลลารต่์อออนซ์ และปิด
สถานะท าก าไรเมื่อราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุ 1,843 ดอลลารต่์อออนซ ์ หรือถือต่อหาก
หลดุแนวรบัดังกล่าวเพื่อรอปิดสถานะบริเวณแนวรบัถัดไป (สถานะขายตดัขาดทุน
หากผ่าน แนวตา้น 1,879  ดอลลารต่์อออนซ)์ 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

          1,843   1,829 1,813 

          1,867   1,879 1,891 

 



 

 

• (+) ฮ่ังเส็งปิดร่วง 201.69 จุด จับตาผลประชุมเฟด  ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดปรบัตัวลงในวันนี ้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้
นิวยอรก์ท่ีปิดลบเมื่อคืนนี ้(15 มิ.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุผิดหวงัท่ียอดคา้ปลีกของสหรฐัลดลงมากกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์ว ้นอกจากนี ้การ
พุ่งขึน้ของตวัเลขเงินเฟ้อยงัสรา้งความวิตกกงัวลใหก้บันกัลงทนุท่ีก าลงัรอดผูลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนันี ้ ดชันีฮั่ งเส็งปิดท่ี 
28,436.84 จดุ ลดลง 201.69 จดุ หรือ -0.70% 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงกว่า 1% หลังจีนเผยข้อมูลศก.ซบเซา  ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดร่วงลงกว่า 
1% ในวนันี ้หลงัจากทางการจีนเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ซึ่งรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดคา้ปลีกในเดือนพ.ค. ทัง้นี ้ดชันี
เซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,518.33 จดุ ลดลง 38.23 จดุ หรือ -1.07%  

• (-)  ‘นิวยอรก์’ ยกเลิกคุมระบาดโควิด ปชช. 70% ฉีดวัคซีนโดสแรก  นายแอนดรูว ์ควัโม ผูว้่าการรฐันิวยอรก์ ประกาศยกเลิกมาตรการคุม
โควิด-19 ทั่วรฐั หลังจากประชาชนวัยผู้ใหญ่ 70% ในรฐัได้รบัวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แลว้อย่างน้อย 1 โดส แนวทางด้านสุขภาพของรัฐ
นิวยอรก์ สหรฐั และหลกัเกณฑเ์ฉพาะของอุตสาหกรรมจะกลายเป็นทางเลือกส าหรบัธุรกิจคา้ปลีก บริการอาหาร ส านกังาน โรงยิมและฟิตเนส 
สวนสนุกและความบันเทิงส าหรบัครอบครวั รา้นท าผม ร้านเสริมสวย และบริการสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงกิจการเชิงพาณิชยอ์ื่นๆ แนวทาง
เหล่านีค้รอบคลมุถึงขอ้จ ากดัการรวมตวัทางสงัคม ขอ้ก าหนดดา้นจ านวนคน การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ การคดั
กรองดา้นสุขภาพ และขอ้มลูติดต่อส าหรบัติดตามตวั ขณะเดียวกัน ผูท่ี้ยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ยังควรสวมใส่หนา้กากอนามัยต่อไป
ตามแนวปฏิบตัิของศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐั  

• (-) ตลาดหุ้นยโุรปเปิดบวก หุ้นพลังงานพุ่งน าตลาดตามราคาน ้ามัน  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดในแดนบวกวนันี ้โดยมีหุน้กลุ่มพลงังานพุ่งขึน้
น าตลาดตามทิศทางราคาน า้มนัท่ีปรบัตวัสงูขึน้ ขณะเดียวกันนกัลงทุนยงัติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
ในวนันี ้เพื่อดวู่าเฟดจะเริ่มหารือเรื่องการลดระดบันโยบายผ่อนคลายการเงินในปัจจบุนัหรือไม่  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 
459.16 จุด เพิ่มขึน้ 0.35 จุด หรือ +0.08% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,756.83 จุด เพิ่มขึน้ 27.31 จุด หรือ +0.17% และ
ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,657.52 จดุ เพิ่มขึน้ 18.00 จดุ หรือ +0.27% 

• (+/-) "ปีเตอร ์ชิฟฟ์"มอง MicroStrategy ซือ้บิตคอยน ์แค่พยุงราคาไม่ให้พังทลาย   นายปีเตอร ์ชิฟฟ์ ผูไ้ม่ถูกกับบิตคอยน ์บอกกับซีอีโอ 
MicroStrategy ว่า "คุณน่ีบา้จริงๆ" หลงัจากท่ี นายไมเคิล เซยเ์ลอร ์ประกาศว่าบริษัทของเขาจะระดมเงินอีกพนัลา้นดอลลาร ์เพื่อซือ้บิตคอยน ์ 
นายปีเตอร ์ชิฟฟ์ ผู้โจมตีบิตคอยน์มาตลอดเชื่อว่า MicroStrategy มีบิตคอยน์ (bitcoin) ท่ีมากเกินพอแล้ว และหากสินทรัพย์นั้นประสบ
ความส าเรจ็อย่างท่ีเซเลอรห์วงัไว ้เขาจะท าให ้ผูถื้อหุน้ทัง้หมดร ่ารวย แต่การท่ีเซยเ์ลอรซ์ือ้บิตคอยนม์ากขึน้ก็เพียงเพื่อ "ป้องกันไม่ใหบิ้ตคอยนพ์งั" 
แทนท่ีจะท าสิ่งท่ีเป็นบวกต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ   

• (+/-) จับตาซัมมิต'ไบเดน VS ปูติน'6 โมงเย็นวันนี ้ ทั่วโลกจบัตาการประชุมสดุยอดครัง้ประวตัิศาสตรร์ะหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  า
สหรฐั และประธานาธิบดีวลาดิมีร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย ท่ีกรุงเจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์ในวนันี ้ คาดว่าการประชมุระหว่างปธน.ไบเดนและปธน.ปูติน
จะเริ่มขึน้ในเวลา 18.00 น.ตามเวลาไทย และคาดว่าการประชุมจะใชเ้วลา 4-5 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า การประชุมจะเสร็จสิน้ลงในเวลาราว 
23.00 น.ตามเวลาไทย  การประชุมดงักล่าวจะเป็นการประชุมแบบพบหนา้กันเป็นครัง้แรกของผูน้ าทัง้สอง และมีขึน้ท่ามกลางความสัมพนัธ์ท่ี
ตกต ่าระหว่างทัง้สองประเทศ ซึ่งมีความขดัแยง้เก่ียวกับกรณียเูครน, การโจมตีทางไซเบอร,์ ปัญหาสิทธิมนษุยชน และการแทรกแซงการเลือกตัง้
ในสหรฐั  ท าเนียบเครมลินแถลงว่า ปธน.ปตูินและปธน.ไบเดนจะหารือกันเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างรสัเซียและสหรฐั รวมทัง้ประเด็นระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการต่อสูก้บัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 และความขดัแยง้ในภมูิภาคต่างๆ 

 
 

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: 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.   9.4B** 13.0B 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   -0.7%** -0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   -1.3%** 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   17.4** 24.3 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนพ.ค.   0.8%** 0.7% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิต เดือนพ.ค.   75.2%** 74.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   -0.2%** 0.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย. โดย NAHB   81** 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 ์   -2.1M -5.2M 

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

 01.00น. 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 ้

 
 

 

 


