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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
06-06-2022 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,851.04 1,855.87 4.83 0.26 

Spot Silver ($) 21.91 22.27 0.36 1.64 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,260 30,310 50 0.17 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,270 30,320 50 0.17 

Gold Online Futures (GOM22) 1,856.90 1,858.50 1.60 0.09 

Silver Futures (SVFM22)  22.06 22.28 0.22 1.00 

ดชันดีอลลาร ์ 102.12 102.08 -0.04 -0.04 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาพยายามทดสอบแนวต้านท่ี 1,863-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ถ้ายงัไม่สามารถผ่านได้ ซึง่นกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท า
ก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทดสอบระดบัดงักล่าวจะมีแรง
ขายออกมาอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่
หลุดโซนแนวรับระยะสัน้อยู่ ท่ี  1,846-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์   
ประเมินวา่เป็นการอ่อนตวัลงเพ่ือสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,846-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ลดพอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลุด 1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เม่ือ
ราคาดีดตวัขึน้ให้พิจารณาโซน 1,863-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็น
จดุปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไร 
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สรุป  หลังจากราคาทองค าเมื่อคืนนีป้รับลดลงมา 16.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเพ่ิมขึน้ 390,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าคาด จึง
กระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างแข็งกร้าวต่อไปเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัว Sideway ในกรอบแคบ 1,849.50-
1,856.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากความตงึเครียดระหว่างประเทศจากทัง้ 1.รัสเซีย-ยเูครน หลงัรัสเซียยิงมิสไซล์โจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยเูครน ครัง้แรกในรอบกว่า 1 
เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของยเูครนกล่าวว่ายเูครนได้ตอบโต้รัสเซียในสมรภมูิหลกัทางตะวนัออกของประเทศ จนสามารถยึดเมืองซีวีโรโดเนสก์กลบัคืนได้คร่ึงหนึ่ง และรวมไปถงึ 2.สหรัฐ-
เกาหลีใต้-เกาหลีเหนือ หลงัสหรัฐและเกาหลีใต้ ผนึกก าลงัยิงขีปนาวธุแบบพืน้สู่พืน้ ทัง้หมด 8 ลกูลงสู่นอกชายฝ่ังตะวนัออกของเกาหลีใต้ในช่วงเช้าวนันี ้(6 มิ.ย.) เพ่ือตอบโต้กรณีที่
เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุ 8 ลกูเมื่อวานนี ้(5 มิ.ย.) อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยักดดนัทองค า จากที่สงครามการค้าระหว่างจีนกบัสหรัฐอาจผ่อนคลายลง หลงัประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้
สัง่ให้ทีมงานพิจารณาทางเลือกในการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนบางชนิดมลูค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ ทีเ่ร่ิมบงัคบัใช้ในสมยัอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ในปี 
2561-2562 เพ่ือรับมือกบัภาวะเงินเฟ้อสงูในขณะนี ้ส าหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซียยิงมิสไซล์ถล่มกรุงเคียฟ ด้านยูเครนอ้างยึดคืนซีวีโรโดเนสก์ได้คร่ึงหน่ึง รัสเซียยิงมิสไซล์โจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ในช่วง

เช้าของวนัอาทติย์ตามเวลาท้องถิ่น (5 มิ.ย.) ซึง่เป็นการยิงถล่มครัง้แรกในรอบกว่า 1 เดือน ขณะที่เจ้าหน้าท่ีของยูเครนกล่าววา่ ยูเครนได้ตอบโต้รัสเซียใน

สมรภูมิหลกัทางตะวนัออกของประเทศจนสามารถยดึเมืองซีวีโรโดเนสก์ กลบัคืนได้คร่ึงหนึง่ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ มีควนัด าพวยพุ่งขึน้สู่ท้องฟ้า

และสามารถเห็นได้จากระยะหลายไมล์หลงัจากท่ีรัสเซียโจมตีในสองเขตรอบนอกของกรุงเคียฟ โดยยูเครนระบุวา่มิสไซล์ดงักล่าวโจมตีเข้าใส่อู่ ซ่อมรถไฟ 

ขณะท่ีรัสเซียกล่าววา่ได้ยิงมิสไซล์ท าลายรถถงัที่กลุ่มประเทศในยุโรปตะวนัออกส่งไปยงัยเูครน เหตกุารณ์เม่ือวานนีน้บัเป็นการโจมตีครัง้ใหญ่ครัง้แรกใน

กรุงเคียฟนบัตัง้แตช่่วงปลายเดือนเม.ย. โดยในช่วงไม่ก่ีสปัดาห์มานีรั้สเซียมุ่งท าลายล้างแนวรบด้านตะวนัออกและทางตอนใต้เป็นหลกั  

 (+) สหรัฐ-เกาหลีใต้ผนึกก าลังยิงขีปนาวุธ 8 ลูกเช้านี ้ตอบโต้เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้และสหรัฐผนึกก าลังยิงขีปนาวธุแบบพืน้สู่พืน้ (surface-to-

surface missiles ) ทัง้หมด 8 ลูกลงสู่นอกชายฝ่ังตะวนัออกของเกาหลีใต้ในช่วงเช้าวนันี ้(6 มิ.ย.) หลงัเกาหลีเหนือเพิ่งยิงขีปนาวธุพิสยัใกล้จ านวน 8 ลูก

ในวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา ส านกัข่าวยอนฮปัรายงานว่า กองทพัเกาหลีใต้และสหรัฐได้ท าการยิงขีปนาวุธพืน้สู่พืน้เป็นเวลาประมาณ 10 นาทีตัง้แต่ 4.45 น.

ของวนันีต้ามเวลาท้องถิ่น เพ่ือตอบโต้กรณีท่ีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุ 8 ลกูเม่ือวานนี ้ขณะที่เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้ออกมายืนยนัเร่ือง

การยิงระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีกองทัพบก 8 ลูกดังกล่าว โดยการยิงขีปนาวุธร่วมกันของเกาหลีใต้และสหรัฐครัง้นีถื้อเป็นการแสดงให้เห็นถึง 

"แสนยานภุาพและความพร้อมในการโจมตีอย่างแม่นย า" ตอ่การปล่อยขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ 

 (+) ดัชนี PMI ภาคบริการจีนเดือนพ.ค.หดตัวติดต่อกันเดือนที่  3 แม้เร่ิมคลายล็อกดาวน์ ผลส ารวจซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซินระบุว่า ดชันี

ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค.ของจีนอยู่ท่ีระดบั 41.4 ซึง่แม้ว่าเพิ่มขึน้จากระดบั 36.2 ในเดือนเม.ย. แต่ดชันีท่ีระดบัต ่ากว่า 50 บ่งชีว้่า 

ภาคบริการของจีนยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั และหดตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 3 ซึง่บ่งชีว้า่ภาคบริการฟืน้ตวัอย่างเช่ืองช้า แม้ว่านครเซี่ยงไฮ้และอีกหลาย

เมืองของจีนเร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา 

 (-) สหรัฐเล็งยกเลิกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนบางชนิด หวังบรรเทาเงินเฟ้อ  นางจีนา เรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐให้สมัภาษณ์

กบัส านกัข่าวซีเอ็นเอ็นเม่ือวนัอาทิตย์ (5 มิ.ย.) ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้สัง่ให้ทีมงานพิจารณาทางเลือกในการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้า

จีนบางชนิดท่ีมีขึน้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เพ่ือรับมือกบัภาวะเงินเฟ้อสูงในขณะนี ้"เราก าลงัพิจารณาเร่ืองการยกเลิกภาษีสินค้าน าเข้า

สินค้าจีนบางชนิด โดยปธน.ไบเดนเป็นผู้สั่งให้เราด าเนินการวิเคราะห์เร่ืองดงักล่าวและท่านจะตดัสินใจในภายหลัง" นางเรมอนโดระบุ หลังถูกถามว่า

คณะท างานของปธน.ไบเดนมีแผนยกเลิกเก็บภาษีน าเข้าจากจีน เพ่ือผ่อนคลายภาวะเงินเฟ้อหรือไม่ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงถ้อยแถล ง

ของปธน.ไบเดนว่า เขาก าลงัพิจารณาท่ีจะยกเลิกการจดัเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนมลูค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ ท่ีเร่ิมบงัคบัใช้ในสมยัอดีตปธน.ทรัมป์ในปี 

2561-2562 ทา่มกลางสงครามการค้าระหวา่งจีนกบัสหรัฐ 

 (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดขึน้กว่า 100 จุด ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึน้กว่า 100 จุด ขณะท่ีนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจด

ทะเบียนในสปัดาห์นี ้ณ เวลา 10.34 น.ตามเวลาไทยในวนันี ้ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึน้ 122 จุด หรือ +0.37% แตะที่ 33,010 จดุ ซึง่ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 

ดชันีดาวโจนส์และ Nasdaq ปรับตวัลงราว 1% ขณะที่ดชันี S&P500 ลดลง 1.2 

 (-) ปักกิ่งผ่อนคลายมาตรการโควิด ไฟเขียวปชช.ทานอาหารที่ ร้านได้  ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานโดยอ้างส่ือท้องถิ่นว่า กรุงปักกิ่งอนุญาตให้

ประชาชนสามารถรับประทานอาหารท่ีร้านได้ในวนันี ้(6 มิ.ย.) หลงัจากสถานการณ์โควิด-19 ในเมืองหลวงและนครเซี่ยงไฮ้คล่ีคลายลงและเร่ิมกลบัเข้าสู่

ภาวะปกติในช่วงท่ีผ่านมา หลงัผ่านการล็อกดาวน์เพ่ือสกดัการระบาดของไวรัสโอมิครอนมานาน นอกจากนี ้ประชาชนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของกรุงปักกิ่งจะ

กลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยจะมีการยกเลิกค าสัง่ห้ามเดินทางในวนันีเ้ช่นกนั อย่างไรก็ดี พนกังานองค์กรในบางพืน้ท่ียงัคงต้องท างานจากท่ีบ้านตอ่ไป

สองเดือน 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ปร เท  รายการ ความส าคั  ปร มา 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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ 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 ปร เท  รายการ ความส าคั  ปร มา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 6 มิ.ย. ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Whit Monday   - - 

วนัองัคารท่ี 7 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน เดือนเม.ย.   0.4% -4.7% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -21.2 -22.6 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   51.8 51.8 

 19.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนเม.ย.   -89.3B -109.8B 

วนัพธุท่ี 8 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.3% -3.9% 

 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50% 0.50% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนเม.ย.   2.1% 2.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -5.1M 

วนัพ หสับดีท่ี 9 มิ.ย. 18.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ของประธาน ECB : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   205K 200K 

วนัศกุร์ท่ี 10 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   0.7% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ค.   0.5% 0.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   58.4 58.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่03 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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