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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
10-06-2022 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,847.40 1,843.90 -3.50 -0.19 

Spot Silver ($) 21.71 21.63 -0.08 -0.37 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,330 30,390 60 0.20 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,290 30,390 100 0.33 

Gold Online Futures (GOM22) 1,850.70 1,846.50 -4.20 -0.23 

Silver Futures (SVFM22)  22.02 21.70 -0.32 -1.45 

ดชันดีอลลาร ์ 103.31 103.18 -0.13 -0.12 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาพยายามรักษาระดับไว้ โดยเคล่ือนไหวในกรอบแคบ หลัง
ทดสอบแนวต้านท่ี 1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้
ยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคา
ทดสอบระดับดังกล่าวจะมีแรงขายออกมาอย่างชัดเจน อย่างไรก็
ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรับระยะสัน้อยู่ ท่ี 
1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ประเมินว่าราคายังคงมีโอกาสฟื้น
ตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าลงทุนในกรอบราคา โดยเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,836-
1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดพอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลุด 1,827
ดอลลาร์ต่อออนซ์) เม่ือราคาดีดตวัขึน้ให้พิจารณาโซน 1,859-1,873 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นจดุปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไร 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลง 5.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ถกูกดดนัหลงัผลการประชมุ ECB มีมตยิุติการซือ้สินทรัพย์โครงการ APP ภายในสิน้เดือนมิ.ย. เร็วกว่าท่ีระบไุว้ก่อน
หน้านี ้และคงอตัราดอกเบีย้ แต่ส่งสญัญาณขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมเดือนก.ค. และก.ย. ซึง่หากตวัเลขคาดการณ์เงินเฟ้อเดือนก.ย. สูงเกิน 2.1% ในปี 2024 ก็จะปรับขึน้
มากกว่า 0.25% มติดงักล่าวท าให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรทัว่ยโุรปเพิ่มสงูขึน้ สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบ 1,843.60-1,848.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจยับวก
จาก IAEA เผยอิหร่านแจ้งจะถอดกล้องวงจรปิด 27 ตวัออกจากโรงงานนิวเคลียร์ ซึง่อาจท าลายโอกาสการฟืน้ฟูข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 2558 ท่ีเป็นการตกลงท่ีจะระงบัโครงการนิวเคลียร์
บางสว่น เพ่ือแลกกบัการยกเลกิการคว ่าบาตรท่ีน าโดยสหรัฐ หลงัจากท่ี IAEA ได้มีมตใิห้ต าหนิอิหร่าน โทษฐานมีอนภุาคยเูรเนียมปรากฏในโรงงานนิวเคลียร์ 3 แหง่ที่ไม่ได้แจ้ง อย่างไรก็ตาม
มีปัจจยัลบด้วยเช่นกัน หลงันางเจเน็ต เยลเลน เผยไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสูภ่าวะถดถอย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ประกอบกับ NBS ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) มาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 2.1% ในเดือนพ.ค. ต ่ากว่าคาด สว่นดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) มาตรวดัต้นทนุสนิค้าหน้าประตโูรงงาน ปรับตวัขึน้อตัราต ่าสดุรอบ 
14 เดือน ท่ี 6.4% ส าหรับวนันีจ้บัตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ซึง่เป็นตวัเลขเงินเฟ้อท่ีอาจกระทบต่อการตดัสนิใจของเฟด ในการประชมุนโยบายการเงินสปัดาห์หน้า 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) อิหร่านถอดกล้องวงจรปิด 27 ตัวในโรงงานนิวเคลียร์ ตอบโต้มต ิIAEA ส านกังานพลงังานปรมาณูสากล (IAEA) เปิดเผยวา่ อิหร่านได้แจ้งวา่จะ

ถอดกล้องวงจรปิด 27 ตวัออกจากโรงงานนิวเคลียร์ โดย IAEA เตือนวา่การกระท าดงักล่าวอาจท าลายโอกาสการฟืน้ฟูข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 2558 

นายราฟาเอล กรอสซี ผู้ อ านวยการ IAEA กล่าวในงานแถลงข่าวเม่ือวานนี ้(9 มิ.ย.) ว่า การตัดสินใจครัง้นีข้องอิหร่าน "เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อ

ความสามารถของเราท่ีจะท างานท่ีนั่นต่อไป" ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ความเคล่ือนไหวของอิหร่านมีขึน้เพียงวันเดียวหลังจากท่ีก ารประชุม

คณะกรรมการ IAEA มีมติให้ต าหนิอิหร่าน โทษฐานท่ีไม่พิทกัษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยมี สหรัฐ , อังกฤษ, ฝร่ังเศส และเยอรมนี ได้เสนอมติ

ดงักล่าวหลงัจากท่ี IAEA มีรายงานเม่ือไม่นานมานีว้่า อิหร่านไม่ได้ให้ "ค าอธิบายท่ีน่าเช่ือถือทางเทคนิค" ว่าท าไมจึงมีอนภุาคยูเรเนียมปรากฏในโรงงาน

นิวเคลียร์ 3 แห่งท่ีไม่ได้แจ้ง ทัง้นี ้อิหร่านลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์กบักลุ่มประเทศมหาอ านาจในเดือนก.ค. 2558 ท่ีเรียกว่า "ข้อตกลงแผนปฏิบตัิการ

ร่วมที่สมบรูณ์แบบในระยะยาว" (JCPOA) โดยอิหร่านตกลงที่จะระงบัโครงการนิวเคลียร์บางส่วนเพ่ือแลกกบัการยกเลิกการคว ่าบาตรท่ีน าโดยสหรัฐ 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง หลัง ECB ส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้ ตลาดหุ้นยโุรปปิดร่วงลงในวนัพฤหสับดี (9 มิ.ย.) หลงัธนาคารกลาง

ยโุรป (ECB) เปิดเผยในการประชมุในวนัพฤหสับดีวา่ จะยตุิโครงการซือ้พนัธบตัรในวนัท่ี 1 ก.ค. และจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% เป็นครัง้แรกในรอบ 

10 ปีในเดือนก.ค. และอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่า 0.25% ในเดือนก.ย. ขณะท่ีปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ และปรับลดคาดการณ์การขยายตวั

ทางเศรษฐกิจในปีนี ้โดยดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดท่ี 434.38 จุด ลดลง 5.99 จุด หรือ -1.36% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดท่ี 6,358.46 จุด 

ลดลง 90.17 จดุ หรือ -1.40%, ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดท่ี 14,198.80 จุด ลดลง 247.19 จดุ หรือ -1.71% และดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน

ปิดท่ี 7,476.21 จดุ ลดลง 116.79 จดุ หรือ -1.54% 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลง จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดร่วงลงกว่า 600 

จดุในวนัพฤหสับดี (9 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะยงัคงอยู่ในระดบัสูงและผลกัดนัให้ธนาคารกลางสหรัฐ  (เฟด) เร่งปรับ

ขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 27,996.35 จุด ร่วงลง 250.18 จดุ หรือ -0.89%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 

21,522.50 จดุ ร่วงลง 346.55 จดุ หรือ -1.58% และดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,214.18 จดุ ร่วงลง 24.77 จดุ หรือ -0.76% 

 (-) "เยลเลน" ม่ันใจศก.สหรัฐไม่ถดถอย ยืนยันมาตรการกระตุ้นศก.ไม่ก่อเงนิเฟ้อ นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวในการประชมุซึง่จดั

ขึน้โดยหนงัสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สเม่ือวานนีว้่า "ดิฉันไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เม่ือพิจารณาจากตวัเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคและ

การลงทนุในภาคเอกชนท่ีแข็งแกร่งมาก ดิฉันทราบดีว่าประชาชนมีความกงัวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ แต่ขณะนีย้งัไม่มีสญัญาณท่ีบ่งชีว้่าเศรษฐกิ จก าลงัเข้าสู่

ภาวะถดถอย ทัง้นี ้นางเยลเลนได้กล่าวปกป้องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน หลงัจากท่ีสมาชิกพรรครีพบัลิกนับางรายโจมตีว่า

เงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สงูสดุในรอบ 40 ปีมีสาเหตจุากมาตรการ American Rescue Plan (ARP) วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของปธน.ไบเดน 

 (-) จีนเผย CPI เดือนพ.ค.ขยายตัว 2.1% ต ่ากว่าคาดการณ์, PPI เพิ่มเพียง 6.4% ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีราคา

ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวขึน้ 2.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี ซึ่งต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าจะ

เพิ่มขึน้ 2.2% และเป็นการขยายตวัในระดบัเดียวกบัเดือนเม.ย.ที่มีการขยายตวั 2.1% ส่วนดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึง่เป็นมาตรวดัต้นทนุสินค้าท่ีหน้าประตู

โรงงาน ปรับตวัขึน้ 6.4% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี ซึง่ชะลอตวัลงจากเดือนเม.ย.ท่ีขยายตวั 8% และสอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ 

ซึง่ขยายตวัในอตัราต ่าสดุในรอบ 14 เดือน เน่ืองจากความต้องการโลหะ, อลมูิเนียม และสินค้าอตุสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ชะลอตวัลง อนัเน่ืองมาจากการ

ท่ีจีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 

 

 

 

 

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

 19.30น. สหรัฐ  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. สหรัฐ  สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนเม.ย.   2.2%** 2.1% 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   2.0M** -5.1M 

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ของประธาน ECB : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   229K** 200K 

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

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

 21.00น. สหรัฐ  คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   58.4 58.4 

 21.00น. สหรัฐ  คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

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