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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
2/06/2565 11:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,845.50 1,845.59 0.09 0.00 

Spot Silver ($) 21.81 21.80 -0.01 -0.05 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 29,920 30,180 260 0.87 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 29,890 30,190 300 1.00 

Gold Online Futures (GOM22) 1,834.10 1,848.00 13.90 0.76 

Silver Futures (SVFM22)  21.53 21.84 0.31 1.44 

ดชันดีอลลาร ์ 102.54 102.54 -0.01 -0.01 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาพยายามทดสอบแนวตา้นที่ 1,863-1,869 ดอลลารต์่อออนซ ์
ถา้ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนกัลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท า
ก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาทดสอบระดบัดงักล่าวจะมีแรง
ขายออกมาอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่
หลุดโซนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่  1,833-1,827 ดอลลารต์่อออนซ ์
ประเมินว่าเป็นการอ่อนตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,833-1,827 ดอลลารต์่อออนซ ์
(ลดพอรต์สถานะซือ้หากราคาหลดุ 1,827 ดอลลารต์่อออนซ)์ เมื่อ
ราคาดีดตวัขึน้ใหพ้ิจารณาโซน 1,863-1,869 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็น
จดุปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไร หากผ่านไดส้ามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
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สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 9.20 ดอลลารต์่อออนซ ์แมจ้ะยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากดชันีดอลลารท่ี์แข็งค่าขึน้และอตัราผลตอบแทนพันธบตัร
รฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีท่ีดีดตวัสูร่ะดบัสงูสดุในรอบ 2 สปัดาห ์แตก็่ไดแ้รงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip หลงัจากราคาทองค าเขา้สู่ภาวะขายมากเกินไป(oversold) นอกจากนี ้
นกัลงทนุยงัเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  ท่ามกลางความวิตกว่าการท่ีเฟดเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอยในท่ีสดุ ขณะท่ี
วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตัวในทิศทาง Sideway อยู่ภายในกรอบแคบ 1,843.60-1,848.91 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนุนจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐั 
ประกาศงบช่วยเหลือยเูครนกอ้นใหม่เมื่อวนัพธุ โดยรวมถึงการจดัส่งระบบจรวดที่ล  า้สมยั ท่ามกลางการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรสัเซีย อีกทัง้ตลาดหุน้ฝ่ังเอเชียอย่างตลาด
หุน้ฮ่องกงและตลาดหุน้ญ่ีปุ่ น ปรบัตวัลงในเชา้วนันี ้โดยบรรยากาศการซือ้ขายถกูกดดนัจากตลาดหุน้สหรฐัที่ปรบัตวัลงเมื่อคืนวานนี ้ โดยดชันีดาวโจนสร์ว่งลงติดต่อกนัเป็น
วนัท่ี 2 และปิดท่ีระดบัต ่ากว่า 33,000 จดุ ดา้นซาอดุีอาระเบียเตรยีมความพรอ้มท่ีจะเพ่ิมก าลงัการผลิตน า้มนั หากการผลิตของรสัเซียลดลงอย่างมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจาก
การถกูชาติตะวนัตกคว ่าบาตร ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อราคาทองค าไวไ้ด ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผย ตวัเลขการ
จ้างงานภาค เอกชน เดื อนพ .ค .  จาก  ADP, จ านวนผู้ขอรับสวัสดิ การว่างงาน , ยอดสั่ งซื ้อภาคโรงงานของสหรัฐ  และตัว เลขสต็อกน ้ามัน รายสัปดาห  ์
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) สหรัฐประกาศงบช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่วงเงนิ 700 ล้านดอลลาร ์ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐัประกาศงบช่วยเหลือยเูครนกอ้นใหม่

เมื่อวนัพธุ (1 มิ.ย.) โดยรวมถึงการจดัส่งระบบจรวดที่ล  า้สมยั ท่ามกลางการรุกรานอย่างต่อเน่ืองของรสัเซีย ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานโดยอา้งอิงขอ้มลู

จากรฐับาลสหรฐัว่า งบประมาณกอ้นล่าสุดนีจ้ะท าใหย้อดรวมการจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนจากสหรฐันั้นแตะระดับประมาณ 4.6 

พนัลา้นดอลลาร ์นบัตัง้แตร่สัเซียเปิดฉากรุกรานยเูครนในวนัที่ 24 ก.พ. กระทรวงกลาโหมสหรฐัเปิดเผยวา่ งบประมาณกอ้นลา่สดุนีจ้ะน าไปจัดหาความ

ช่วยเหลือต่าง ๆ ใหก้ับยูเครน โดยรวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายล ากลอ้ง ซึ่งจะท าใหท้หารยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลไดป้ระมาณ 80 

กิโลเมตร โดยเครือ่งยิงจรวดหลายล ากลอ้งทัง้หมด 4 เครือ่งจะถกูสง่มอบพรอ้มกบัอาวธุยทุโธปกรณเ์บือ้งตน้อื่นๆ 

 (+) ภาวะตลาดน า้มันน ้ามัน WTI ปิดบวก 59 เซนต ์รับ EU คว ่าบาตรน ้ามันรัสเซยี สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกใน

วนัพธุ (1 มิ.ย.) ขานรบัข่าวสหภาพยโุรป (EU) ลงมติระงบัการน าเขา้น า้มนัจากรสัเซีย นอกจากนี ้ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากการที่นครเซี่ยงไฮข้องจีนยตุิ

มาตรการล็อกดาวน ์ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนความตอ้งการใชน้ า้มัน ทัง้นี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 59 เซนต ์หรือ 0.5% ปิดที่ 

115.26 ดอลลาร/์บารเ์รล สว่นสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 69 เซนต ์หรอื 0.6% ปิดที่ 116.29 ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญา

น า้มันดิบไดปั้จจัยบวกจากการที่ชาติสมาชิก EU มีมติระงับการน าเขา้น า้มันจากรสัเซียจ านวน 90% ภายในสิน้ปีนี ้โดยจะคว ่าบาตรการน าเขา้

น า้มนัดิบภายในเวลา 6 เดือน และผลิตภณัฑน์ า้มนักลั่นภายในเวลา 8 เดือน แตย่กเวน้การสง่น า้มนัทางทอ่ส่งน า้มนัรสัเซียไปยงัฮงัการ ีสาธารณรฐัเชก 

และสโลวาเกีย 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 46.31 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตัวลงในเชา้วันนี ้โดย

บรรยากาศการซือ้ขายถูกกดดนัจากตลาดหุน้สหรฐัที่ปรบัตวัลงเมื่อคืนวานนีท้่ามกลางความวิตกที่ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเดินหนา้ปรับขึน้

อตัราดอกเบีย้เพื่อรบัมือกบัภาวะเงินเฟ้อที่ระดบัสูง ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 27,411.58 จดุ ลดลง 46.31 จดุ หรอื -

0.17% หุน้ที่ปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันีน้  าโดยกลุม่เหมืองแร,่ กลุม่เภสชักรรม และกลุม่เครือ่งมือชั่งตวงวดั 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 237.9 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์

ตลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดลบในวนัพธุ (1 มิ.ย.) โดยดชันีดาวโจนสร์ว่งลงติดต่อกนัเป็นวนัที่ 2 และปิดที่ระดบัต ่ากว่า 33 ,000 จดุ เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวล

ว่า การที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอย ทั้งนี ้ดัชนีฮั่ งเส็งเปิดตลาดที่ระดับ 

21,057.04 จดุ ลดลง 237.9 จดุ หรอื -1.12%  

 (+) WHO คาดสถานการณ์โควิดในเกาหลีเหนือก าลังแย่ลง สวนทางสื่อรัฐบาลรายงาน ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า องคก์ารอนามัยโลก 

(WHO) เช่ือว่าสถานการณโ์ควิด-19 ในเกาหลีเหนือก าลงัย ่าแย่ลง ไม่ใช่ดีขึน้ตามที่สื่อรฐับาลเกาหลีเหนือกล่าวอา้ง ส านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) 

ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกนีไ้ดบ้รรเทาลงแลว้ หลงัจากที่จ  านวนคนที่ "เป็นไข"้ ต่อวนัเพิ่มสงูขึน้แตะ

ระดบัสูงสุดที่ 390,000 รายเมื่อประมาณ 2 สปัดาหก่์อน เกาหลีเหนือไม่เคยยืนยันโดยตรงว่ามีผูต้ิดเชือ้จ านวนเท่าใด แต่ผูเ้ช่ียวชาญตัง้ขอ้สงสยัว่า

ตวัเลขที่รายงานผ่านสื่อรฐับาลนัน้อาจต ่ากว่าความเป็นจรงิ ท าใหป้ระเมินสถานการณไ์ดย้าก 

 (-) ซาอุฯเล็งเพิ่มการผลิตน ้ามัน หากรัสเซียลดผลิตจากผลกระทบคว ่าบาตร หนังสือพิมพไ์ฟแนนเชียล ไทมส์รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า 

ซาอดุีอาระเบียเตรยีมความพรอ้มที่จะเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนั หากการผลิตของรสัเซียลดลงอย่างมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจากการถกูชาติตะวันตกคว ่า

บาตร แหล่งข่าวระบุว่า เจา้หนา้ที่ของซาอุดีอาระเบียและสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสไ์ดห้ารือกันเก่ียวกับการเพิ่มก าลังการผลิต ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการ

ประกาศเรือ่งดงักลา่วในการประชมุกลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรอืโอเปกพลสัในวนันี ้(2 มิ.ย.) ก่อนหนา้นี ้ ซาอดุีอาระเบีย

ซึ่งเป็นผูผ้ลิตน า้มนัรายใหญ่สุดของกลุ่มโอเปก ไดป้ฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของสหรฐัที่ตอ้งการใหก้ลุ่มโอเปกพลสัซึ่งมีรสัเซียเป็นสมาชิกดว้ยนัน้ ปรบัเพิ่ม

ก าลงัการผลิตมากกวา่ในระดบัปัจจบุนั เพื่อสกดัราคาน า้มนัที่พุง่ขึน้นบัตัง้แตร่สัเซียสง่ก าลงัทหารบกุโจมตียเูครนในวนัที่ 24 ก.พ. 

 

  

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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 าคั  ประมาณการ 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.   54.8** 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6** 54.4 

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

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   57.0** 57.5 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   56.1** 55.4 

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

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดอืนเม.ย.   0.2%** 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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