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สรุป   รฐับาลองักฤษก าลงัพิจารณาแผนการเปิดรบันกัท่องเท่ียวต่างชาติที่ฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ครบโดสแลว้ โดยรฐับาลไดห้ารือถึงการอนุญาตใหผู้ท้ี่เดินทางมาจากประเทศที่
มีความเสี่ยงปานกลางหรือโซนสีเหลือง ซึ่งฉีดวคัซีนครบทัง้สองโดสแลว้ ไม่ตอ้งเขา้รบัการกักตวัเมื่อเดินทางมาถึงองักฤษ ซึ่งจะช่วยใหภ้าคการท่องเที่ยวสามารถเปิดรบัผูท้ี่เดินทาง
มาจาก 150 ประเทศและดินแดนต่างๆ รวมถึงสหรฐัและบางแห่งของยุโรปไดอ้ีกครัง้ ซึ่งแผนการดงักล่าวคาดว่าจะช่วยกระตุน้ธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยวไดอ้ย่างมาก  เพ่ิม
ความหวงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจองักฤษ อย่างไรก็ตาม รายงานระบวุ่า องักฤษ พบผูต้ิดโควิดใหม่มากสดุในรอบ 4 เดือน แมผู้ใ้หญ่ 8 ใน 10 คนฉีดวคัซีนแลว้  ท่ามกลางค าเตือนว่า
การแพรร่ะบาดระลอกปัจจบุนัซึ่งเกิดจากเชือ้โควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาซึ่งแพรร่ะบาดไดง้่ายอาจยังตอ้งใชเ้วลาอีกหลายสปัดาหจ์ึงจะถึงจดุสงูสดุ  แนวโนม้ดงักล่าวท าใหเ้งินปอนดย์ัง
ถกูกดดนัและอ่อนค่าลงเป็นระยะ สวนทางสกุลเงินดอลลารท์ี่แข็งค่าขึน้ อาจส่งผลใหร้าคาทองค ารีบาวดใ์นกรอบจ ากัด เพ่ือรอปัจจยัชีใ้หม่เขา้มาชีน้  าทิศทางราคาทองค าเพ่ิมเติม   
เบือ้งตน้ เนน้ท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั  โดยเสี่ยงเขา้ซือ้โซนแนวรบับริเวณ 1,771-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ) และหากราคาขยับขึน้ควรแบ่งขายท าก าไร
บางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,797-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
18/06/2021  15:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,773.10 1,790.30 17.20 0.97 

Spot Silver ($) 25.88 26.34 0.46 1.78 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,990 26,770 -220 -0.82 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,010 26,770 -240 -0.89 

Gold Online Futures (GOM21) 1,806.40 1,790.60 -15.80 -0.87 

Silver Futures (SVFM21)  26.81 26.42 -0.39 -1.45 

ดชันดีอลลาร ์ 91.90 91.93 0.03 0.03 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  แรงขายทองค าเร่ิมชะลอ ขณะที่มีแรงซือ้กลบัเขา้มาหนุนราคา
ฟ้ืนตัวขึน้ หากราคาทองค ายืนเหนือโซนแนวรบั 1,771-1,767 ดอลลารต์่อออนซ์ได้
แข็งแกร่ง  คาดราคาแกว่งตัวเพื่อสะสมแรงซือ้ มีโอกาสทดสอบแนวต้านโซน 1,797-
1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position   ทยอยปิดสถานะหากราคาดีดตัวขึน้ ประเมินแนวต้านแรกบริเวณ 
1,797-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านแนะน าปิดสถานะออกมาก่อน แต่หากผ่าน
ไดค้่อยไปรอลุน้ปิดสถานะบริเวณแนวตา้นถดัไป 
Short Position  ทยอยปิดสถานะหากราคาไม่หลุดแนวรบับริเวณแนวรบั 1,771-1,767 
ดอลลารต์่อออนซ ์ และลดสถานะขายลงหากราคาสามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นโซน 
1,797-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์
Open New  ดูการตัง้ฐานของราคา หากยืนไดเ้หนือแนวรบั 1,771-1,767 ดอลลารต์่อ
ออนซอ์ย่างแข็งแกร่ง สามารถเข้าซือ้เก็งก าไรระยะสั้น (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,767 
ดอลลารต์่อออนซ)์ เพ่ือหวงัขายท าก าไรเม่ือราคาดีดตวัขึน้ หรือไม่ผ่านแนวตา้น  1,797-
1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดจ้ึงค่อยถือต่อ รอดแูนวตา้นถดัไป  
= 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

      1,767  1,751  1,733 

      1,803  1,826  1,843 

 



 

 

• (+) อังกฤษเล็งเปิดรับนักท่องเที่ยวจากโซนเสี่ยงปานกลาง หากฉีดวัคซีนครบโดส รฐับาลองักฤษก าลงัพิจารณาแผนการเปิดรบันักท่องเที่ยว
ต่างชาติท่ีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแลว้ ซึ่งจะช่วยใหภ้าคการท่องเท่ียวสามารถเปิดรบัผูท่ี้เดินทางมาจาก 150 ประเทศและดินแดนต่างๆ 
รวมถึงสหรฐัและบางแห่งของยุโรปไดอ้ีกครัง้ ตามแผนการดงักล่าว รฐับาลไดห้ารือถึ งการอนุญาตใหผู้ท่ี้เดินทางมาจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงปาน
กลางหรือโซนสีเหลือง ซึ่งฉีดวคัซีนครบทัง้สองโดสแลว้ ไม่ตอ้งเขา้รบัการกักตวัเมื่อเดินทางมาถึงองักฤษ แผนการดงักล่าวคาดว่าจะช่วยกระตุน้ธุรกิจ
สายการบินและการท่องเท่ียวไดอ้ย่างมาก หลงัไดร้บัผลกระทบต่อเน่ืองมาตัง้แต่รฐับาลระงบัการเดินทางขา้มพรมแดนเพื่อสกัดการระบาดของโรคโค
วิด-19 โดยหลังจากท่ีมีการประกาศว่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนมาตรการดังกล่าว หุน้กลุ่มสายการบินไดท้ะยานขึน้ อย่างไรก็ดี นายบอ ริส จอหน์สัน 
นายกรฐัมนตรีองักฤษกล่าวว่า รฐับาลยงัไม่มีการตดัสินใจท่ีชดัเจนในประเด็นดงักล่าว 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ สินค้าโภคภัณฑ์-หุ้นเหมืองแร่ร่วงฉุดตลาด  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากตลาดไดร้บัแรงกดดนัจาก
การดิ่งลงของหุน้กลุ่มเหมืองแรแ่ละราคาสินคา้โภคภณัฑ ์หลงัธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่าจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าคาด ซึ่งส่งผล
ใหบ้รรยากาศการซือ้ขายในช่วงปลายสปัดาหนี์ไ้ม่สดใสเท่าท่ีควร  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดับ 458.71 จุด ลดลง 0.62 จุด หรือ -
0.13% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,720.52 จุด ลดลง 7.15 จุด หรือ -0.05% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันี้
ท่ี 6,657.23 จดุ ลดลง 9.03 จดุ หรือ -0.14% 

• (-)  สหราชอาณาจักรพบผู้ติดโควิดใหม่มากสุดในรอบ 4 เดือน แม้ผู้ใหญ่ 8 ใน 10 คนฉีดวัคซีนแล้ว  สหราชอาณาจักรพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 
รายใหม่รายวนัมากสุดนับตัง้แต่กลางเดือนก.พ. ท่ามกลางค าเตือนว่าการแพร่ระบาดระลอกปัจจุบนัซึ่งเกิดจากเชือ้โควิด-19 สายพันธุเ์ดลตาซึ่งแพร่
ระบาดไดง้่ายอาจยงัตอ้งใชเ้วลาอีกหลายสปัดาหจ์ึงจะถึงจดุสงูสดุ กระทรวงสาธารณสขุของสหราชอาณาจกัรรายงานว่า ณ วนัพฤหสับดีท่ี 17 มิ.ย. มี
รายงานพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มกว่า 11,000 ราย และมีผูเ้สียชีวิตเพิ่มอีก 19 ราย การศึกษาของกระทรวงสาธารณสขุองักฤษแสดงใหเ้ห็นว่า อตัรา
การติดเชือ้เพิ่มขึน้ในทุกกลุ่มอายุ แต่จะสูงท่ีสุดในกลุ่มผู้มีอายุ 20-29 ปี นอกจากนี ้รฐับาลอังกฤษยังระบุด้วยว่า ผูใ้หญ่ 8 ใน 10 คนได้รบัวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกแลว้ ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่า การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาซึ่งพบครัง้แรกในอินเดีย ท าใหร้ฐับาลตอ้ง
ชะลอแผนการท่ีจะยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเหลือในเดือนนี ้โดยเมื่อวันจันทรท่ี์ผ่านมา นายบอริส จอหน์สัน นายกรฐัมนตรีองั กฤษ
ประกาศชะลอแผนยกเลิกมาตรการต่างๆ ออกไปอีก 4 สปัดาหเ์พื่อใหผู้ใ้หญ่จ านวนมากขึน้ไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสท่ี 2 ซึ่งขอ้มูลบ่งชีว่้า
ช่วยเพิ่มภมูิคุม้กนัต่อไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ไดอ้ย่างมีนยัส าคญั 

• (-) อินเดียเผยโควิดระบาดรอบสองท าเศรษฐกิจเสียหายกว่า 2.7 หมื่นล้านดอลลาร ์ ธนาคารกลางอินเดียเปิดเผยรายงานประจ าเดือนมิ.ย.
ระบุว่า การแพร่ระบาดรอบท่ีสองของโรคโควิด-19 อาจท าใหผ้ลผลิตทางเศรษฐกิจของอินเดียไดร้บัความเสียหายสงูถึง 2.711 หมื่นลา้นดอลลารใ์น
ปีงบประมาณ 2564 ธนาคารกลางอินเดียระบุว่า เศรษฐกิจอินเดียยงัคงเผชิญกับสถานการณท่ี์ยากล าบากจากการแพร่ระบาดรอบสองของโรคโควิด-
19 แมธ้นาคารกลางมีมมุมองท่ีค่อนขา้งเป็นบวกว่าเศรษฐกิจจะกลบัมาฟ้ืนตวั โดยธนาคารกลางประเมินว่า การแพร่ระบาดรอบสองไดส้่งผลกระทบ
อย่างหนกัต่ออปุสงคภ์ายในประเทศ   

• (+/-) ‘ไบเดน’อาจหารือ‘สี จิน้ผิง’นอกรอบประชุมจี20 ต.ค.นี้  นายเจค ซุลลิแวน ท่ีปรึกษาดา้นความมั่นคงแห่งชาติของท าเนียบขาวเปิดเผยว่า 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัจะพยายามติดต่อหารือกบัประธานาธิบดีสี จิ ้นผิงของจีนในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ พรอ้มระบุว่า อาจมีการประชุม
ทวิภาคีนอกรอบการประชุมสุดยอดของกลุ่มจี20 ท่ีจะจัดขึน้ท่ีอิตาลีในช่วงปลายปีนี ้นายซุลลิแวน แถลงทางโทรศัพท์เมื่ อวันพฤหัสบดี(17 มิ.ย.)
เก่ียวกบัภารกิจของปธน.ไบเดนในยโุรปในช่วงสปัดาหท่ี์ผ่านมา โดยระบวุ่า “เราไม่มีแผนการใดๆ ในขณะนี ้แต่ผมขอเรียนว่าผูน้  าทัง้สองมีแนวโนม้ที่จะ
เขา้ร่วมการประชมุ จี20 ท่ีอิตาลีในเดือนต.ค.” นายซุลลิแวน ระบุว่า สหรฐัจะเริ่มด าเนินการในรูปแบบท่ีเหมาะสมในเรว็ๆ นีเ้พื่อใหป้ระธานาธิบดีทัง้ 2 
ไดห้ารือกนั ซึ่งอาจผ่านทางโทรศพัท,์ การหารือนอกรอบการประสดุยอดระดบันานาชาติ หรืออื่นๆ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ในระหว่างการเดินทาง
เยือนยุโรปนัน้ ปธน.ไบเดนไดพู้ดคุยกับผูน้  ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้น า จี7, องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต)้ และสหภาพ
ยโุรป (อีย)ู โดยไดเ้รียกรอ้งประเทศประชาธิปไตยเพื่อต่อตา้นสิ่งท่ีเขามองว่าเป็นประเทศเผด็จการ เช่น รสัเซีย และจีน  
 

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.   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.   1.68M** 1.76M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือน พ.ค.   1.57M** 1.57M 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.4M** -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   30.7** 31.5 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   412K** 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.   1.5%** 0.8% 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   -1.4%** 9.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 11 มิถนุายน 2021  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


