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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
1/06/2565 11:41 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.30 1,833.52 -2.78 -0.15 

Spot Silver ($) 21.53 21.46 -0.07 -0.33 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,090 29,970 -120 -0.40 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,120 29,970 -150 -0.50 

Gold Online Futures (GOM22) 1,852.80 1,836.70 -16.10 -0.87 

Silver Futures (SVFM22)  21.85 21.50 -0.35 -1.60 

ดชันดีอลลาร ์ 101.78 101.99 0.20 0.20 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระหวา่งวนัหากราคาทองค าไมห่ลดุ 1,827-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์
มีโอกาสที่ราคาพยายามทรงตวัรกัษาระดับไว ้ประเมินว่าเป็นการ
อ่อนตวัลง เป็นการสะสมแรงซือ้ โดยการขยบัขึน้จะมีแนวตา้นระยะ
สัน้โซน 1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านไดแ้นวตา้นถัดไปจะ
อยู่ที่ 1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของสปัดาหท์ี่ผ่านมา) 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เขา้ซือ้เมื่อราคาทองค าอ่อนตวัลงและสามารถยืนเหนือโซน 1,827-
1,818 ดอลลารต์่อออนซอ์ย่างแข็งแกร่ง ตดัขาดทุนหากราคาหลุด
แนวรบับริเวณ 1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์และแบ่งขายท าก าไรหาก
ราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,851-1,869 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากผ่านไดส้ามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
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สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงมา 19.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ “ดีเกินคาด” ทัง้ดชันีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภค
สหรฐัจาก CB ที่ปรบัตัวลงนอ้ยกว่าคาดสู่ระดับ 106.4 ในเดือนพ.ค. และดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) เขตชิคาปรบัตัวเพ่ิมขึน้สู่ระดับ 60.3 สวนทางการที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์
คาดการณว์่าจะลดลงสู่ระดบั 55.0 ส่วนดชันีดอลลาร ์แข็งค่าขึน้ 0.41% สู่ระดบั 101.783 ซึ่งพุ่งขึน้ในวนัเดียวที่มากที่สดุในรอบเกือบ 2 สปัดาห ์สถานการณด์งักล่าวเป็นปัจจยัหลกัที่ท  าให้
ราคาทองค าร่วงลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาหท์ี่ 1,835 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในทิศทาง Sideway อยู่ภายในกรอบแคบ 1,832.30-1,838.50 
ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงหนุนจากยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนีว้่า รสัเซียไดเ้ขา้ควบคุมพืน้ที่ส่วนใหญ่ของเมืองซีวีโรโดเนสก ์(Sievierodonetsk) ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมทางตะวันออกของ
ประเทศ โดยไดก้ลายเป็นพืน้ที่รกรา้งจากการทิง้ระเบิดและเป็นเป้าหมายหลกัของรสัเซียในการรุกรานยูเครน  รวมถึง เจา้หนา้ที่สหรฐัระบุว่า ปธน.ไบเดนและทีมที่ปรกึษาดา้นความมั่นคง
แห่งชาติอยู่ในระหว่างขัน้ตอนสุดทา้ยของการเตรียมจัดส่งอาวธุชุดใหม่ไปยังยูเครน โดยคาดว่าจะมีการประกาศเรื่องดงักล่าวเ ร็วที่สุดในวนันีต้ามเวลาทอ้งถ่ิน ดา้น ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้
โตเกียวปิดบวกในเชา้วนันี ้โดยหุน้กลุ่มส่งออกไดแ้รงหนนุ เน่ืองจากเงินเยนออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัเมื่อคืนวานนี ้ประเดน็ที่กลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัตอ่ราคาทองค าไวไ้ด ้
ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดทา้ย,จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) และ
ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนเม.ย. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซียเข้ายึดเมืองซีวีโรโดเนสกท์างตะวันออกของยูเครนแล้ว ยเูครนเปิดเผยเมื่อวานนี ้(31 พ.ค.) ว่า รสัเซียไดเ้ขา้ควบคมุพืน้ที่ส่วนใหญ่ของ

เมืองซีวีโรโดเนสก ์(Sievierodonetsk) ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมทางตะวนัออกของประเทศ โดยไดก้ลายเป็นพืน้ที่รกรา้งจากการทิง้ระเบิดและเป็น

เป้าหมายหลกัของรสัเซียในการรุกรานยูเครน ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า หลงัจากที่รสัเซียลม้เหลวในการเขา้ยึดครองกรุงเคียฟ เมืองหลวงของ

ยเูครน และถกูขบัไล่จากตอนเหนือของยเูครน ชยัชนะของรสัเซียที่มีต่อเมืองซีวีโรโดเนสก ์และพืน้ที่ลุ่มแม่น า้ซิลเวอรส์กี โดเนตส ์(Siverskiy Donets) 

และเมืองลีซีชานสก ์(Lysychansk) จะน าไปสู่การควบคมุแควน้ลฮูนัสกอ์ย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองแควน้ทางตะวนัออกที่รสัเซียอ้างสิทธ์ิใน

นามกลุม่แบง่แยกดินแดน 

  (+) "ไบเดน" เล็งจัดส่งอาวุธชุดใหม่ให้ยูเครนสู้ศึกรัสเซีย ท าเนียบขาวไดอ้อกมาเปิดเผยในวนัองัคาร (31 พ.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่ง

สหรฐัและทีมงานยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการจัดส่งระบบจรวดพิสัยไกลไปยังยูเครน แต่ไม่ตอ้งการใหยู้เครนใชเ้พื่อโจมตีดินแดนรสัเซี ย 

เจา้หนา้ที่สหรฐัระบวุา่ ปธน.ไบเดนและทีมที่ปรกึษาดา้นความมั่นคงแหง่ชาติอยู่ในระหวา่งขัน้ตอนสดุทา้ยของการเตรยีมจดัส่งอาวธุชดุใหมไ่ปยงัยเูครน 

โดยคาดว่าจะมีการประกาศเรื่องดงักล่าวเรว็ที่สดุในวนันีต้ามเวลาทอ้งถ่ิน (1 มิ.ย.) ก่อนหนา้นี ้เจา้หนา้ที่ยเูครนไดเ้รยีกรอ้งใหป้ ระเทศพนัธมิตรจดัส่ง

ระบบยิงจรวดหลายล ากลอ้ง (MLRS) ที่สามารถยิงจรวดหลายลกูไดไ้กลหลายรอ้ยไมล ์ดว้ยความหวงัวา่จะพลิกสถานการณส์งครามที่ยืดเยือ้มานาน 3 

เดือนแลว้ 

  (+) ราคาน ้ามัน WTI พุ่งกว่า 3% หลัง EU ระงบัน าเข้าน ้ามันบางส่วนจากรัสเซีย สญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ WTI ปรบัตวัขึน้ในวนันี ้หลงัจากผูน้  า

กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มีมติระงบัการน าเขา้น า้มนัจากรสัเซียในสดัส่วนกว่า 2 ใน 3 เพื่อตดัท่อน า้ เลีย้งของรสัเซียในการท าสงครามยูเครน ณ เวลา 

18.38 น.ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) สง่มอบเดือนก.ค. ซึง่มีการซือ้ขายที่ตลาด NYMEX ปรบัตวัขึน้ 3.56 ดอลลาร ์หรอื 3.09% สู่

ระดบั 118.63 ดอลลาร/์บารเ์รล นายชารล์ส ์มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า ผูน้  ากลุ่มสหภาพยโุรป (EU) มีมติระงบัการน าเขา้น า้มนัจาก

รสัเซียในสดัส่วนกวา่ 2 ใน 3 โดยมีเปา้หมายเพื่อตดัแหลง่การเงินขนาดใหญ่ที่รสัเซียใชเ้ป็นเครือ่งมือในการท าสงคราม 

  (+) อนามัยโลกเตือนฝีดาษลิงเสี่ยงระบาดเพิ่มในช่วงฤดูร้อน องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยเมื่อวนัองัคาร (31 พ.ค.) ว่า WHO ตัง้เป้าที่จะ

ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ดว้ยการยบัยัง้การแพรเ่ชือ้ในมนษุยใ์หไ้ดม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้พรอ้มเตือนว่า มีความ

เป็นไปไดส้งูที่จะเกิดการแพรร่ะบาดเพิ่มขึน้ในยโุรป และในพืน้ที่อื่นๆ ในช่วงฤดรูอ้นนี ้ส  านักข่าวซินหวัเปิดเผยแถลงการณข์อง WHO ระบวุ่า ทวีปยโุรป 

"ยงัคงเป็นศนูยก์ลางการระบาดขนาดใหญ่ที่สดุของโรคฝีดาษลิง ที่อยู่นอกพืน้ที่ระบาดเฉพาะถ่ินในแอฟริกาตะวนัตกและแอฟริกากลาง" ส านกัง าน 

WHO ประจ ายโุรปวิตกกงัวลวา่ การยกเลิกบงัคบัใชม้าตรการสกดัโรคโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศและกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อไม่นานมานี ้อาจ

เป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดการแพรเ่ชือ้อย่างรวดเรว็ 

 (+) ภาวะตลาดหุน้ฮ่องกงฮ่ังเสง็เปิดลบ 7.41 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาด

หุน้นิวยอรก์ที่ปิดรว่งลงในวนัองัคาร (31 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดนัจากความผนัผวนของราคาน า้มนั รวมทัง้การที่นายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งใน

คณะผูว้่าการธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สนบัสนนุใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุทกุเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตวัลง ทัง้ นี ้ดชันี

ฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 21,407.79 จดุ ลดลง 7.41 จดุ หรอื -0.03%  

  (-) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าบวก 192.69 จุด เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกในเชา้วนันี ้โดยหุน้กลุ่ม

ส่งออกไดแ้รงหนนุ เน่ืองจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัเมื่อคืนวานนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 

27,472.49 จดุ เพิ่มขึน้ 192.69 จดุ หรอื +0.71% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้เชา้นีน้  าโดยกลุม่อปุกรณก์ารขนสง่, กลุม่เกษตรและประมง ตลอดจนกลุม่ประกนั 

 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 าคั  ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

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

วนัองัคารที่ 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   8.1%** 7.5% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   21.2%** 20.2% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   60.3** 56.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ค.จาก CB   106.4** 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. องักฤษ 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% 

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

 ทัง้วนั องักฤษ 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. องักฤษ 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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