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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
09-06-2022 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.00 1,854.81 1.81 0.10 

Spot Silver ($) 22.03 22.14 0.11 0.50 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,320 30,410 90 0.30 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,290 30,430 140 0.46 

Gold Online Futures (GOM22) 1,851.80 1,857.00 5.20 0.28 

Silver Futures (SVFM22)  22.06 22.12 0.06 0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 102.55 102.48 -0.07 -0.07 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาสามารถรักษาระดบัเหนือบริเวณแนวรับ 1,844 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ซึง่เป็รระดบัต ่าสดุของวานนีไ้ด้ อาจจะเห็นการดีดขึน้ไปบริเวณ
แนวต้าน 1,865-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถ
ผ่านแนวต้านดงักล่าวได้ อาจเห็นการอ่อนตวัลงของราคาอีกครัง้ โดย
หากราคาหลุดแนวรับแรกราคามีโอกาสทดสอบแนวรับถัดไปโซน 
1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ระดบัต ่าสดุของสปัดาห์ท่ีผ่านมา 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าลงทนุในกรอบราคา โดยเข้าซือ้เก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่ง
ตัว ในบริเวณแนวรับ 1,844-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุน
หากหลุด 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์)ขณะท่ีการขายท าก าไรพิจารณา
ในโซน 1,865-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้เล็กน้อย 1.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความวิตกเก่ียวกับการชะลอตวัทางเศรษฐกิจทัว่โลก แต่การปรับตวัขึน้ถูกสกัดช่วงบวกจากดชันี
ดอลลาร์ท่ีแข็งค่าขึน้ 0.23% สู่ระดบั 102.5430 ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,850.60-1,855.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนนุมาจากองค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี ้เหลือขยายตวั 3.0% ลดลงจากตวัเลขคาดการณ์ 4.5% ในเดือนธ.ค.2564  โดยได้รับ
ผลกระทบจากการท าสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครน รวมทัง้การปิดเมืองและท่าเรือตามนโยบายโควิดเป็นศนูย์ของจีน ซึง่กระทบต่อห่วงโซ่อปุทานระหว่างประเทศ ซึง่เม่ือวานนี ้(8 มิ.ย.) 
ธนาคารโลกได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนีด้้วยเช่นกนั สูร่ะดบั 2.9% จากเดมิ อย่างไรก็ตามมีแรงกดดนัทองค ามาจากสญัญาณการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจจีน 
หลงัส านกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานว่ายอดสง่ออกเดือนพ.ค.ของจีนขยายตวั 16.9% เม่ือเทียบรายปี ซึง่แข็งแกร่งกว่าในเดือนเม.ย.ที่ปรับตวัขึน้เพียง 3.9% และดีกว่าท่ีนกัวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึน้ 8% และการน าเข้าเดือนพ.ค.ปรับตวัขึน้ 4.1% ซึง่เป็นการขยายตวัแข็งแกร่งในรอบ 3 เดือน และแข็งแกร่งกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้เพียง 2% 
ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานของสหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) OECD หั่ นคาดการณ์เศรษฐโลกปีนีเ้หลือ 3.0% เซ่นพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(OECD) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี ้โดยได้รับผลกระทบจากการท าสงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน รวมทัง้การปิดเมืองและ

ท่าเรือตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน ซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ทัง้นี ้OECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 3.0% ในปีนี ้ลดลง

จากตวัเลขคาดการณ์ 4.5% ในเดือนธ.ค.2564 OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 2.5% ในปีนี ้ส่วนยูโรโซนจะขยายตวั 2.6% และสหราช

อาณาจกัรขยายตวั 3.6% OECD ยงัเตือนว่าเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่จะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารอนัเน่ืองจากสงครามรัสเซีย -ยูเครน 

ขณะท่ีคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตวั 4.4% ในปีนี ้ส่วนเม่ือวานนี ้ธนาคารโลกได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนีเ้ช่นกัน 

โดยปรับลดลงสู่ระดบั 2.9% จากเดมิที่ระดบั 4.1% 

 (+) กูรูเตือนคริปโทฯคุกคามความปลอดภัยระบบการช าระเงินโลก นางแอนน์ โบเดน ผู้ก่อตัง้สตาร์ลิง ธนาคารดจิิทลัที่ได้รับการสนบัสนนุโดยโกลด์

แมน แซคส์ ตอกย า้ถึงความเส่ียงจากคริปโทเคอร์เรนซี โดยระบวุ่าสกลุเงินดจิิทลัคกุคามความปลอดภยัของโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน "คริปโทฯ เป็น

สิ่งท่ีอนัตรายอย่างยิ่ง" นางโบเดน เตือนในวนัอังคาร (7 มิ.ย.) ท่ีการประชุมฟินเทค Money 20/20 ในกรุงอมัสเตอร์ดมั "กระเป๋าเงินคริปโทฯ จ านวนมาก

เช่ือมโยงโดยตรงกับระบบการช าระเงิน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของระบบการช าระเงินทั่วโลก" ทัง้นี ้ตลาดคริปโทฯ อยู่ในช่วงขาลง โดย

มลูคา่คริปโทฯ ทัง้หมดลดลงประมาณ 4 แสนล้านดอลาร์ในเดือนท่ีผ่านมา  

 (+) เซ่ียงไฮ้ส่ังล็อกดาวน์เขตหมินหัง ปูพรมตรวจโควิดอีกครัง้สกัดแพร่ระบาด เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศว่าจะล็อกดาวน์เขตหมินหงั ซึง่ตัง้อยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ตัง้แต่ช่วงเช้าวนัเสาร์นี ้(11 มิ.ย.) เพ่ือปูพรมตรวจเชือ้โควิด-19 เป็นวงกว้าง ซึง่เป็นการใช้มาตรการควบคมุการเดินทาง

ครัง้ส าคญัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เซี่ยงไฮ้ประกาศยุติมาตรการล็อกดาวน์พืน้ท่ีส่วนใหญ่ในวนัท่ี 1 มิ.ย.ท่ีผ่านมา แม้ว่าแผนการล็อกดาวน์เขตหมินหงัซึ่งมี

ประชากร 2.65 ล้านคนจะเกิดขึน้เพียงช่วงเช้าวนัเสาร์นี ้แต่ประชาชนในเขตนีก้็มีความเส่ียงท่ีจะถกูสัง่ให้อยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานถึง 2 สปัดาห์ หากมี

การตรวจพบผู้ตดิเชือ้ 

 (-) จีนส่งออก-น าเข้าสูงกว่าคาดในเดือนพ.ค. ส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟ้ืนตัวจากโควดิ ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้า่ ยอดส่งออก

เดือนพ.ค.ของจีนขยายตวั 16.9% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่าในเดือนเม.ย.ท่ีปรับตวัขึน้เพียง 3.9% และดีกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะ

เพิ่มขึน้ 8% ขณะท่ีการน าเข้าเดือนพ.ค.ปรับตวัขึน้ 4.1% ซึง่เป็นการขยายตวัแข็งแกร่งในรอบ 3 เดือน และแข็งแกร่งกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ

เพิ่มขึน้เพียง 2% ทัง้นี ้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือนพ.ค.ทัง้สิน้ 7.876 หม่ืนล้านดอลลาร์ สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 5.8 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

และมากกว่าในเดือนเม.ย.ซึง่มียอดเกินดลุการค้า 5.112 หม่ืนล้านดอลลาร์ ปัจจยัท่ีท าให้จีนมียอดส่งออกและน าเข้าสูงเกินคาดในเดือนพ.ค.นัน้ มาจาก

การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเร่ิมกลบัมาด าเนินการผลิตอีกครัง้ และปัญหาด้านโลจิสติกส์เร่ิมบรรเทาลง หลงัจากรัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี ้ข้อมลูดงักล่าวยงัเป็นสญัญาณบง่ชีว้่า เศรษฐกิจจีนซึง่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกเร่ิมกลบัมา

ฟืน้ตวั หลงัจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ควบคมุโควดิ-19 ได้ส่งผลให้จีนและประเทศทัว่โลกเผชิญปัญหาหว่งโซอ่ปุทานในช่วงที่ผ่านมา 

 (-) เยนไหลไม่หยุด ล่าสุดทะลุ 134 เทียบดอลลาร์ ต ่าสุดรอบกว่า 20 ปี เยนยงัคงอ่อนคา่ลงอย่างตอ่เน่ือง ล่าสุดทรุดตวัลงต ่ากว่าระดบั 134 เทียบ

ดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 20 ปี โดยได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายการเงินท่ีสวนทางกันระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และ

ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ณ เวลา 19.50 น.ตามเวลาไทย เยนดิ่งลง 1.30% สู่ระดบั 134.31 เทียบดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนก.พ.2545 

โดยเยนได้ทรุดตวัลงกวา่ 5% เทียบดอลลาร์ในช่วง 8 วนัท าการท่ีผ่านมา 

 (+/-) "ไบเดน" เตรียมเยือนยุโรปเข้าร่วมประชุมซัมมิต G7, นาโต ท าเนียบขาวแถลงว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ จะเดินทางเยือนยุโรปใน

เดือนนีเ้พ่ือเข้าร่วมการประชุมสดุยอด G7 และการประชุมองค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ (นาโต) ทัง้นี ้ปธน.ไบเดนจะเดินทางถึงเยอรมนี

ในวนัท่ี 25 มิ.ย.เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7 เป็นเวลา 3 วนั ก่อนท่ีจะเดินทางไปยงักรุงมาดริดของสเปนในวนัท่ี 28 มิ.ย.เพ่ือร่วมการประชุมนาโต 

โดยจะมีการเชิญผู้น าญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และออสเตรเลียเข้าร่วมการประชมุเช่นกนั 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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. 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 ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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. องัก ษ 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.   0.7%** -3.9% 

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

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนเม.ย.   2.2%** 2.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   2.0M** -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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