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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
31/05/2565 11:51 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,855.50 1,852.08 -3.42 -0.18 

Spot Silver ($) 21.97 21.85 -0.12 -0.55 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,110 30,100 -10 -0.03 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,070  -  -  - 

Gold Online Futures (GOM22) 1,860.20 1,854.80 -5.40 -0.29 

Silver Futures (SVFM22)  22.15 21.91 -0.24 -1.08 

ดชันดีอลลาร ์ 101.37 101.65 0.28 0.28 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าเกิดแรงขายเพิ่มขึน้จนราคาเริม่อ่อนตวัลงหลงัจากที่ดีด
ตัวขึน้มา เบือ้งตน้มีแนวตา้นระยะสัน้ที่ 1,858-1,869 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากไม่สามารถผ่านไปได ้ประเมินวา่จะเกิดแรงขายกดดนัมา
เขา้ใกล ้1,841-1,836 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากสามารถยืนเหนือ
บริเวณแนวรบัดังกล่าวไดห้ลายชั่วโมง มีแนวโนม้ขึน้ทดสอบโซน
แนวตา้นอีกครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
ราคาทองค ามีจุดเสี่ยงเปิดสถานะขายระยะสั้นในบริเวณ 1,858-
1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์ (ตัดขาดทุนหากยืน 1,869 ดอลลารต์่อ
ออนซ์ได้) รอราคาอ่อนตัวลงให้พิจารณาบริเวณ 1,841-1,836 
ดอลลารต์่อออนซ ์เป็นจุดปิดสถานะขายท าก าไร แต่หากหลุดโซน
ดงักล่าวแนะน าใหช้ะลอการปิดสถานะขายไปที่โซนแนวรบั 1,818 
ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพ่ิมขึน้ต่ออีกเล็กนอ้ย 2.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากการคาดการณท์ี่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจไม่จ  าเป็นตอ้งคมุเขม้นโยบาย
การเงินอย่างแข็งกรา้วมากเท่าที่เคยคาดการณไ์วก้่อนหนา้นี ้หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัในระยะนีส้่งสญัญาณชะลอตวัลง การคาดการณด์งักล่าวกดดนัดชันีดอลลารใ์หอ้่อนค่าลงแตะระดบั
ต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 25 เม.ย. จนเป็นปัจจยัหลกัที่หนนุราคาทองค าใหป้รบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,863.85 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่ง
ตวัในทิศทาง Sideway ภายในกรอบ 1,845.80-1,856.87 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยมีแรงหนนุจาก ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการ
ผลิตเดือนพ.ค.เพ่ิมขึน้สู่ระดบั 49.6 จากระดบั 47.4 ในเดือนเม.ย. ส่วนดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.เพ่ิมขึน้แตะระดบั 47.8 จากระดบั 41.9 ในเดือนเม.ย. อย่างไรก็ดี ดชันีที่อยู่ต  ่ากว่า 50 
บ่งชีว้่า ทัง้ภาคการผลิตและภาคบริการของจีนยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั ดา้น นายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งในคณะผูว้่าการธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวว่า เฟดจ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในระดบัที่รุนแรงขึน้และรวดเรว็มากขึน้ หากอตัราเงินเฟ้อยงัไม่มีแนวโนม้ชะลอตวัลง พรอ้มกบัแนะน าใหเ้ฟดเตรียมพรอ้มที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุทกุๆ ครัง้
นบัตัง้แต่การประชุมเดือนมิ.ย. นอกจากนี ้อตัราว่างงานเดือนเม.ย.ของญ่ีปุ่ นลดลงสู่ระดบั 2.5% โดยปรบัตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 3 เน่ืองจากตลาดแรงงานแสดงใหเ้ห็นสญัญาณการฟ้ืน
ตวั ประเดน็ที่กลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อราคาทองค าไวไ้ด ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีราคาบา้นเดือนมี.ค.โดย S&P/CS, ดชันีผูจ้ดัการฝ่าย

จดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกและดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ค.จาก CB 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ภาคการผลิต-บริการของจีนยังคงหดตัวในเดือนพ.ค. จากผลกระทบล็อกดาวน์ ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันี

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้สู่ระดบั 49.6 จากระดบั 47.4 ในเดือนเม.ย. ส่วนดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้แตะ

ระดบั 47.8 จากระดบั 41.9 ในเดือนเม.ย. อย่างไรก็ดี ดชันีที่อยู่ต  ่ากวา่ 50 บง่ชีว้า่ ทัง้ภาคการผลิตและภาคบรกิารของจีนยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั ขอ้มลู

ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งรวมถึงอตุสาหกรรมการผลิต , ธุรกิจบรกิาร และอตุสาหกรรมการก่อสรา้งนัน้ ไดร้บัผลกระทบ

อย่างหนกัจากการใชม้าตรการลอ็กดาวนเ์พื่อควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองส าคญั ซึง่รวมถึงนครเซี่ยงไฮซ้ึง่เป็นศนูยก์ลางการเงินของจีน 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 17.52 จุด จากแรงขายท าก าไร-รอข้อมูล PMI จนี ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้เน่ืองจากนกั

ลงทนุขายหุน้เพื่อท าก าไร หลงัจากตลาดพุ่งขึน้เมื่อวานนี ้และนกัลงทนุยงัชะลอการซือ้ขายหุน้เพื่อรอจีนเปิดเผยขอ้มลูกิจกรรมการผลิตประจ าเดือน

พ.ค.ในวนันี ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดที่ 21,106.41 จดุ ลดลง 17.52 จดุ หรอื -0.08%  

 (-) ผู้ว่าการเฟดแนะขึน้ดอกเบีย้ 0.5% ในการประชุมทุกคร้ังจนกว่าเงนิเฟ้อชะลอตัว นายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งในคณะผูว้่าการธนาคาร

กลางสหรฐั (เฟด) กล่าวว่า เฟดจ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัที่รุนแรงขึน้และรวดเรว็มากขึน้ หากอตัราเงินเฟ้อยงัไม่มีแนวโนม้ชะลอตวัลง 

พรอ้มกบัแนะน าใหเ้ฟดเตรยีมพรอ้มที่จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุทกุ ๆ ครัง้นบัตัง้แต่การประชมุเดือนมิ.ย. จนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ใน

ระดบัที่สามารถควบคมุได ้

 (-) อัตราว่างงานในญี่ปุ่นลดลงสามเดือนติดในเม.ย.แตะที่ 2.5% กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้(31 

พ.ค.) ว่า อตัราว่างงานเดือนเม.ย.ลดลงสู่ระดบั 2.5% โดยปรบัตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 เน่ืองจากตลาดแรงงานแสดงใหเ้ห็นสญัญาณการฟ้ืนตวั 

หลงัญ่ีปุ่ นยกเลิกการบงัคบัใชม้าตรการสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนมี.ค.  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 34.71 จุด หลังเซี่ยงไฮ้จ่อเลิกล็อกดาวน ์ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปรบัตวัขึน้เพียงเล็กนอ้ย

ในช่วงเชา้นี ้โดยนกัลงทนุมีความหวงัวา่เศรษฐกิจจีนจะฟ้ืนตวั หลงัรฐับาลเซี่ยงไฮป้ระกาศวา่จะยกเลิกมาตรการลอ็กดาวนส์กดัโควิด-19 แตด่ชันีนิกเกอิ

ปรบัตวัขึน้ไม่มากนกั เน่ืองจากมีแรงขายท าก าไรหลงัดชันีพุ่งขึน้สงูสดุในรอบ 1 เดือนเมื่อวานนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่

ระดบั 27,404.14 จดุ เพิ่มขึน้ 34.71 จดุ หรอื +0.13% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันีน้  าโดยหุน้กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มประกนั ตลอดจนกลุม่ผลิตภณัฑน์ า้มนั

และถ่านหิน 

 (-) จีนติดโควิดต ่ากว่า 100 รายคร้ังแรกในรอบกว่า 2 เดือน หลังคุมเข้มต่อเน่ือง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) เปิดเผยว่า 

จ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในจีนลดลงสู่ระดบัต ่ากว่า 100 รายเป็นครัง้แรกตัง้แต่ช่วงตน้เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา หลงัใชม้าตรการล็อกดาวนม์านานหลาย

เดือน ขอ้มลูจาก NHC ระบวุา่ จีนพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหมใ่นวนัจนัทร ์(30 พ.ค.) อยู่ที่ 97 ราย โดยเซี่ยงไฮซ้ึ่งก่อนหนา้นีเ้ป็นศนูยก์ลางการระบาด

ของประเทศ พบผูต้ิดเชือ้รายใหม่ 31 ราย ขณะที่กรุงปักก่ิงพบ 18 ราย ซึ่งทัง้สองเมืองไดผ้่อนคลายมาตรการควบคมุการเดินทางเคลื่อนยา้ ยลงแลว้ 

หลงัจากที่ควบคมุสถานการณโ์ควิด-19 ไดส้  าเรจ็ 

 (+/-) จับตาไบเดน-พาวเวลประชุมวันนี ้หารือวิกฤตเงนิเฟ้อกระทบเศรษฐกิจสหรัฐ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั จะจดัการประชมุรว่มกบั

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ที่ท  าเนียบขาวในวนันี ้(31 พ.ค.) เพื่อหารือเก่ียวกับอตัราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ

หลายสิบปี ซึ่งปัญหาดงักล่าวไดส้รา้งความไม่พอใจใหก้บัชาวอเมริกนัและก าลงัส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของปธน.ไบเดน เจา้หนา้ที่ท  าเนียบข าว

เปิดเผยว่า ปธน.ไบเดนจะหารือกับนายพาวเวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรฐัและเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้ งหารือเก่ียวกับประเด็นส าคัญทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งไดแ้ก่การท าใหอ้ัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระดบัที่มีเสถียรภาพ และการผลกัดนัเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ืองเพื่อ ประโยชนข์อง

ประชาชนวยัท างาน 

 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรฐั  Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัองัคารที่ 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   7.7% 7.5% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   19.8% 20.2% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   55.8 56.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ค.จาก CB   103.9 107.3 

วนัพธุที่ 1 ม.ิย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.7 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.4 54.4 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6 54.6 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   57.5 57.5 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.9 55.4 

 21.00น. สหรฐั  จ านวนต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)   11.4M 11.55M 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดอืนเม.ย.   0.5% 0.3% 

วนัพ หสับดีที่ 2 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: the Dragon Boat Festival (วนัไหวบ้๊ะจ่าง)   - - 

 ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   295K 247K 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   210K 210K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย   -7.5% -7.5% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หนว่ย   11.5% 11.6% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน   0.8% 2.2% 

 22.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - -1.0M 

วนัศกุรท์ี่ 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ค.     

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยตอ่ชั่วโมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการวา่งงานเดือนพ.ค.   3.5% 3.6% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ค.   56.7 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 27 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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