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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
08-06-2022 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,851.30 1,847.78 -3.52 -0.19 

Spot Silver ($) 22.24 22.07 -0.17 -0.76 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,240 30,310 70 0.23 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,280 30,340 60 0.20 

Gold Online Futures (GOM22) 1,849.40 1,850.00 0.60 0.03 

Silver Futures (SVFM22)  22.00 22.07 0.07 0.32 

ดชันดีอลลาร ์ 102.33 102.58 0.25 0.24 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,857 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ (ระดบัสูงสุดของสปัดาห์นี)้  หลังจากราคาฟื้นตวัขึน้ช่วงสัน้จึงมี
แรงขายออกมา อาจท าให้เกิดการอ่อนตัวลง โดยประเมินแนวรับ
บริเวณท่ี 1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถยืนเหนือ
โซนแนวรับดงักล่าวได้ก็จะเหน็การดีดตวัขึน้ระยะสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าลงทนุในกรอบราคา โดยเปิดสถานะซือ้ท าก าไรระยะสัน้หาก
ราคาสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ (ตดัขาดทนุ 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์)และรอขายท าก าไรเม่ือ
ราคาทองค าปรับตัวขึน้ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 1,857-
1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้ 10.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัดชันีดอลลาร์อ่อนคา่ลง จากแรงขายสกลุเงินปลอดภยัเพ่ือเข้าซือ้สกลุเงินเสี่ยง ประกอบกบัปอนด์แข็งค่า จาก
นายบอริส จอห์นสนั นายกฯองักฤษ รอดพ้นมติไม่ไว้วางใจในพรรคอนรัุกษ์นิยม ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบแคบ 1,845.20-1,853.73 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ โดยมีแรงกดดนัมาจากตลาดหุ้นเอเชียท่ีต่างพากันเปิดในแดนบวก ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ รับแรงหนุนจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีท่ีร่วงลงสู่ระดบั 
2.963% เม่ือคืนนี ้(7 มิ.ย.) ประกอบกบัด้านส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐ อนมุตัวิคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษัทโนวาแวกซ์ อิงค์ ให้ใช้กบัผู้ ท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้
ไปแล้ว อย่างไรก็ตามยงัมีแรงหนนุพยงุราคาทองค าไว้ จากประเดน็ตอ่เน่ืองของความตงึเครียดระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน หลงัเม่ือวนัองัคาร (7 มิ.ย.) ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี แห่ง
ยูเครน ได้เปิดเผยว่ายูเครนเตรียมเปิดตัว "หนังสือเพชฌฆาต"  ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบหลกัฐานการก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงท่ีรัสเซียยึดครองยูเครน  รวมไปถึงคณะกรรมการ
ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ได้อนมุตัิเงินช่วยเหลือยเูครนเพิ่มอีก 1.49 พนัล้านดอลลาร์ ซึง่ค า้ประกนัจากองักฤษ เนเธอร์แลนด์ ลทิวัเนีย และลตัเวีย ส าหรับวนันีแ้นะน าให้นกัลงทนุรอติดตาม
ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทย คาดจะคงดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.50% และให้ติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ยูเครนจ่อเปิดตัว "หนังสือเพชฌฆาต" เปิดโปงอาชญากรรมสงครามจากน า้มือรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี แห่งยเูครนเปิดเผย

ในวนัอังคาร (7 มิ.ย.) ว่า ยูเครนเตรียมเปิดตวั "หนังสือเพชฌฆาต"  (The Book of Executioners) ซึง่เป็นระบบตรวจสอบหลกัฐานการก่ออาชญากรรม

สงครามในช่วงที่รัสเซียยึดครองยเูครน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมลูจากอยัการของยเูครนระบุวา่ พวกเขาได้ท าการบนัทกึคดีอาชญากรรม

สงครามมากกว่า 12,000 คดี โดยมีผู้ ต้องสงสัยกว่า 600 ราย นับตัง้แต่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนในวนัท่ี 24 ก.พ. ปธน.เซเลนสกีกล่าวว่า สิ่งนีจ้ะเป็น

องค์ประกอบส าคญัในค ามั่นสัญญาอันยาวนานของเขาในการน าทหารรัสเซียผู้ กระท าในสิ่งท่ีทางการยูเครนร ะบุว่าเป็นการฆาตกรรม ข่มขืน และ

ปล้นสะดม มาลงโทษ" "สิ่งเหล่านีค้ือข้อเท็จจริงอนัเป็นรูปธรรมเก่ียวกับบุคคลท่ีมีตวัตน ซึง่กระท าความผิดด้วยการก่ออาชญากรรมอันโหด ร้ายต่อชาว

ยูเครน" โดยปธน.เซเลนสกีอ้างอิงถึงเหตกุารณ์สงัหารหมู่ประชาชนท่ีเกิดขึน้ในเมืองบูชา ชานกรุงเคียฟ ซึง่เจ้าหน้าท่ีสอบสวนพบสิ่งท่ีพวกเขาอ้างว่าเป็น

หลกัฐานการสงัหารหมู่ ทางฟากฝ่ังของเจ้าหน้าท่ีรัสเซียมองวา่ภาพเหตกุารณ์ในเมืองบูชานัน้เป็นการ "จดัฉาก" โดยทางการยูเครน หลงัทหารรัสเซียถอน

ก าลงัออกจากเมืองดงักล่าวในช่วงสิน้เดือนมี.ค. 

 (+) เวิลด์แบงก์อนุมัติเงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีก 1.49 พันล้านดอลลาร์ ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เม่ือวนัอังคาร (7 มิ.ย.) คณะกรรมการ

ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ได้อนมุัติเงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีก 1.49 พนัล้านดอลลาร์ เพ่ือช่วยจ่ายเงินเดือนรัฐบาลและนักสังคมสงเคราะห์ โดยขยาย

วงเงินช่วยเหลือแก่ยูเครนเพิ่มเป็นกวา่ 4 พนัล้านดอลลาร์แล้ว ธนาคารโลกระบุในแถลงการณ์วา่ เงินทนุล่าสดุนีไ้ด้รับการสนบัสนนุโดยการค า้ประกนัทาง

การเงินจากองักฤษ เนเธอร์แลนด์ ลิทวัเนีย และลตัเวีย และยงัได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากอิตาลีและเงินบริจาคจาก Multi-Donor Trust Fund ซึง่

เป็นกองทนุใหม่ ยเูครนระบวุา่ ต้องการเงินอย่างน้อย 5 พนัล้านดอลลาร์ตอ่เดือนในระยะใกล้นี ้เพ่ือให้รัฐบาลยงัสามารถด าเนินงานตอ่ไปได้หลงัถกูรัสเซีย

รุกรานในเดือนก.พ. และการสู้รบได้ท าให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของยเูครนต้องหยดุชะงกั 

 (-) FDA สหรัฐไฟเขียวใช้วัคซีนโควิดของโนวาแวกซ์แล้ว หลังล่าช้ามากว่า 1 ปี วคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทโนวาแวกซ์ อิงค์ ได้รับการ

อนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐให้ใช้กบัผู้ ท่ีมีอายุ 18 ปีขึน้ไปแล้ว ซึ่งจะเปิดทางให้มีการจ าหน่ายวคัซีนดงักล่าวใน

สหรัฐได้อย่างเร็วท่ีสดุในสปัดาห์นี ้หลงัการประชุมตลอดทัง้วนัเพ่ือพิจารณาข้อมลูด้านความปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซีน คณะกรรมการ FDA ท่ี

ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านวคัซีน มีมติ 21 ต่อ 0 เห็นชอบให้อนญุาตใช้วคัซีนของโนวาแวกซ์ โดยมีกรรมการงดออกเสียงหนึ่งคน ทัง้นี ้ตามปกติ

นัน้ FDA มกัจะด าเนินการตามค าแนะน าของคณะกรรมการดงักล่าว แม้จะไม่มีข้อบงัคบัตายตวัก็ตาม  

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ ขานรับบอนด์ยีลด์ชะลอตัว ตลาดหุ้นเอเชียเปิดขยบัขึน้ตามทศิทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิด

บวกในวนัองัคาร (7 มิ.ย.) รวมถึงยงัได้แรงหนนุจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีชะลอตวัลงสู่ระดบัต ่ากว่า 3% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น

เปิดวนันีท่ี้ 28,100.26 จุด เพิ่มขึน้ 156.31 จุด หรือ +0.56%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 21,788.89 จดุ เพิ่มขึน้ 257.22 จดุ หรือ +1.19% และ

ดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,245.02 จุด เพิ่มขึน้ 3.26 จุด หรือ +0.10% การซือ้ขายในภูมิภาคได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีท่ีร่วงลงสู่ระดบั 2.963% เม่ือคืนนี ้

 (-) ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต จ่อเปิดรับนักท่องเที่ยว 15 มิ.ย.นี  ้ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต ในกรุงปักกิ่งของจีน ประกาศเตรียมกลับมาเปิด

ด าเนินการอีกครัง้ในวนัท่ี 15 มิ.ย. หลงัปิดท าการนานนบัเดือน ขณะยอดผู้ตดิเชือ้โควิด-19 ในท้องถิ่นปรับตวัลดลงอย่างตอ่เน่ือง ส านกัข่าวซินหวัรายงาน

ว่า รีสอร์ตดังกล่าวประกอบด้วยสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง (Universal Studios Beijing), ยูนิเวอร์แซล ซิตีวอล์ก (Universal CityWalk) และ

โรงแรมอีก 2 แห่ง ซึง่เปิดต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนก.ย. 2564 ทัง้นี ้ปักกิ่งเร่ิมทยอยผ่อนปรนข้อจ ากดัควบคมุโรคโควิด-19 และกลบัสู่

สภาวะปกตอิย่างตอ่เน่ือง หลงัการกลบัมาระบาดรอบล่าสดุเร่ิมทเุลาลง 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  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. 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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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 ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

วนัองัคารท่ี 7 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน เดือนเม.ย.   -2.7%** -4.7% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -15.8** -22.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   53.4** 51.8 

 19.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนเม.ย.   -87.1B** -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 

วนัพฤหสับดีท่ี 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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