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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,827.90-1,838.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเมื่อวานนีป้รับตวัลดลง 19.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ี 
“ดีเกินคาด” ทัง้ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐจาก CB ท่ี และดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคา นอกจากนีย้งัได้รับแรงกดดนัจากความเห็นของนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สนบัสนนุให้เฟด
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ขณะท่ีวันนีม้ีปัจจัยช่วยพยงุจากนางเมลานี โจลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดา เผยว่า
แคนาดาได้ก าหนดมาตรการคว ่าบาตรรอบใหมต่่อภาคการเงินของรัสเซีย ซึ่งจะมผีลต่อบคุคลทัง้หมด 22 ราย องค์กร 4 แห่ง รวมถึงสถาบนัการเงินและธนาคารส าคัญๆ ประกอบกับ ดัชนีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.ของจีนอยูท่ี่ระดบั 48.1 ซึ่งต ่ากว่า 50 บง่ชีว้่า ภาคการผลิตของจีนอยู่ในภาวะหดตัว อยา่งไรก็ตามด้าน สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้แตะกรอบล่าง 129 
เยน หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัเพิม่ขึน้เมื่อคืนนี ้ประกอบกบัดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายยโูรโซน เดือนพ.ค. ออกมาต ่าสดุในรอบ 16 เดือน ท่ีระดับ 
54.6 ประเด็นดังกล่าวอาจกดดันทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สุดท้าย, จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job 
Openings) และข้อมลูค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย. ทัง้นีห้าจงัหวะเข้าซือ้ เมื่อราคาการอ่อนตวัลงเข้าใกล้โซน 1,827-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ ราคาทองค าไมส่ามารถยืน 1,851-1,869 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบง่ทองค าออกขายเพ่ือท าก าไรบางส่วน แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป ทัง้นีแ้นะน าให้นกัลงทนุปรับพอร์ทการลงทนุ เน่ืองจากในวนัศกุร์นีต้ลาด TFEX จะปิดท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
01-06-2022 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.30 1,830.37 -5.93 -0.32 

Spot Silver ($) 21.53 21.50 -0.03 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,090 29,920 -170 -0.56 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,120 29,890 -230 -0.76 

Gold Online Futures (GOM22) 1,852.80 1,834.10 -18.70 -1.01 

Silver Futures (SVFM22)  21.85 21.53 -0.32 -1.46 

ดชันดีอลลาร ์ 101.78 101.91 0.12 0.12 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,818   1,803  1,786 

        1,851   1,869  1,884 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
ระหวา่งวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,827-1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีโอกาสที่ราคา
พยายามทรงตัวรักษาระดับไว้ ประเมินว่าเป็นการอ่อนตัวลง เป็นการสะสมแรงซือ้ 
โดยการขยบัขึน้จะมีแนวต้านระยะสัน้โซน 1,851 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านได้
แนวต้านถดัไปจะอยูท่ี่ 1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์ที่ผ่านมา) 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,851-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,827-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เข้าซือ้เม่ือราคาทองค าอ่อนตัวลงและสามารถยืนเหนือโซน 1,827-
1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างแข็งแกร่ง ตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับบริเวณ 
1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแบ่งขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้าน
บริเวณ 1,851-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
 



 

 

 (+) แคนาดาคว ่าบาตรภาคการเงินรัสเซียเพิ่ม หวังกดดันยุติสงครามยูเครน นางเมลานี โจลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
แคนาดาประกาศเม่ือวนัองัคาร (31 พ.ค.) วา่ แคนาดาได้ก าหนดมาตรการคว ่าบาตรรอบใหม่ตอ่ภาคการเงินของรัสเซีย ส านกัข่าวซินหวัได้เปิดเผยถ้อย
แถลงของนางโจลีวา่ มาตรการคว ่าบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียนัน้จะมีผลตอ่บคุคลทัง้หมด 22 รายและองค์กร 4 แหง่ อนัประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส
ของสถาบนัการเงินรัสเซียและสมาชิกครอบครัว รวมถงึสถาบนัการเงินและธนาคารส าคญัๆ ของรัสเซีย นบัตัง้แตว่นัท่ี 24 ก.พ.เป็นต้นมา แคนาดาได้ออก
มาตรการคว ่าบาตรบุคคลและองค์กรจากรัสเซีย ยูเครนและเบลารุสแล้วกว่ า 1,050 ราย โดยการคว ่าบาตรรอบล่าสุดของแคนาดานัน้มีลักษณะ
เหมือนกบัการคว ่าบาตรรอบท่ีแล้วๆ มา โดยเป็นการอายดัทรัพย์สินและออกค าสัง่ห้ามตา่ง ๆ ตอ่บคุคลและองค์กรท่ีอยู่ในบญัชีคว ่าบาตร 

 (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนหดตัวในเดือนพ.ค. จากผลกระทบล็อกดาวน์  ผลส ารวจซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซินระบุว่า ดชันีผู้ จัดการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.ของจีนอยู่ท่ีระดบั 48.1 ซึง่แม้ว่าเพิ่มขึน้จากระดบั 46 ในเดือนเม.ย. แต่ดชันีท่ีต ่ากว่า 50 บ่งชีว้่า ภาคการ ผลิตของ
จีนอยู่ในภาวะหดตวั ข้อมลูดงักล่าวของไฉซินสอดคล้องกบัรายงานของส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ซึง่ระบุว่า ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.
อยู่ท่ี 49.6 ซึ่งแม้ว่าเพิ่มขึน้จากระดับ 47.4 ในเดือนเม.ย. แต่ดชันีท่ีต ่ากว่า 50 บ่งชีว้่าภาคการผลิตอยู่ในภาวะหดตวั สะท้อนให้ เห็นว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของจีนซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต , ธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมการก่อสร้างนัน้ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการใช้มาตรการล็อก
ดาวน์เพ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ในเมืองส าคญั ซึง่รวมถงึนครเซี่ยงไฮ้ซึง่เป็นศนูย์กลางการเงินของจีน 

 (+) จีนยังเดินหน้าใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่อไป หลังตัง้จุดตรวจสวอบท่ัวปท. จีนยังคงเดินหน้าตรวจหาเชือ้โควิด-19 ซึง่บดบงัความหวงัท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการด าเนินนโยบายโควิดเป็นศนูย์ (Covid Zero) หลังจากการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ และมาตรการท่ีเข้มงวดในปักกิ่งเพ่ือสกดัโควิด -19 ได้
สร้างความยุ่งยากให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในจีน นอกจากนี ้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหวาของจีนได้ออกแบบหุ่นยนต์เพ่ือตรวจหาเชือ้แบบ
อตัโนมตั ิการลงทนุกบัการตรวจหาเชือ้ดงักล่าวยงัตอกย า้ถงึความมุ่งมัน่ของจีนในการด าเนินนโยบายโควิดเป็นศนูย์ โดยจีนเป็นประเทศเดียวที่พยายาม
สกัดการระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน โดยออกมาตรการควบคุมในภาคธุรกิจ รวมถึงประชาชนอีกหลายล้านคน ขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ได้ยกเลิก
นโยบายเหล่านัน้ไปแล้ว "มาตรการดงักล่าวจะท าให้นโยบายโควดิเป็นศนูย์ของจีนด าเนินตอ่ไปยาวนานขึน้ ขณะท่ียงัคงมีช่วงท่ีภูมิคุ้มกนัลดลง ซึง่จะท า
ให้การปรับตวัอยู่ร่วมกบัไวรัสท าได้ยากขึน้" นายหวง หยานจง นกัวชิาการอาวโุสประจ าสภาวเิทศสมัพนัธ์ (CFR) ของสหรัฐกล่าว 

 (-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายยูโรโซนเดือนพ.ค.ต ่าสุดในรอบ 16 เดือน เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 
ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยูโรโซนลดลงแตะระดบั 54.6 ในเดือนพ.ค. จากระดบั 55.5 ในเดือนเม.ย. ซึง่เป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดนบัตัง้แต่เดือนพ.ย. 2563 
แต่ยงัสูงกว่าตวัเลขประมาณการขัน้ต้นท่ี 54.4 อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยังคงอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึง่บ่งชีว้่า ภาคการผลิตของยูโรโซนยังคงมีการขยายตวั 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือนพ.ค. ชะลอตวัลง เน่ืองจากโรงงานประสบปัญหาขาดแคลนซพัพลาย ขณะท่ีราคาสินค้าดีดตวัสูงขึน้ และ
ความต้องการสินค้าท่ีน้อยลง โดยผลส ารวจชีว้า่ ผู้บริโภคเปล่ียนไปใช้จ่ายกบัการทอ่งเท่ียวและสนัทนาการแทน 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน อานิสงส์บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้แตะกรอบล่าง 129 เยนในตลาดโตเกียว เน่ืองจากนกั
ลงทุนได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์ หลงัอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือคืนนี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลา
โตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 129.03-129.06 เยน เทียบกับ 128.66-128.76 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 127.75-127.76 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 
17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (-) เกาหลีใต้ส่งออกพุ่ง 21.3% ในพ.ค. แต่ยังขาดดุลการค้าเหตุราคาพลังงานสูง กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้
เปิดเผยในวนันี ้(1 มิ.ย.) ว่า ยอดส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มขึน้ 21.3% ในเดือนพ.ค. จากปีก่อน เน่ืองจากมีอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่งส าหรับ ชิปและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม แต่เกาหลีใต้ก็ยงัคงประสบปัญหาขาดดุลการค้า เน่ืองจากราคาพลังงานโลกท่ีปรับตวัสูงขึน้ ยอดส่งออกอยู่ท่ี 6.152 หม่ืนล้า นดอลลาร์ใน
เดือนพ.ค. เพิ่มขึน้จาก 5.073 หม่ืนล้านดอลลาร์ของเม่ือปีท่ีแล้ว ซึง่นับเป็นตวัเลขยอดส่งออกท่ีสูงท่ีสุดของเดื อนพ.ค.นับตัง้แต่กระทรวงฯ เร่ิมรวบรวม
ข้อมลูเม่ือปี 2499 โดยสถิติสงูสดุครัง้ก่อนนัน้ท าไว้เม่ือปีท่ีแล้ว ทัง้นี ้เดือนพ.ค.นบัเป็นเดือนท่ี 19 ติดตอ่กนัท่ีการส่งออกของเกาหลีใต้มีการขยายตวัอย่าง
ตอ่เน่ืองเม่ือเทียบรายปี นอกจากนี ้การส่งออกยงัปรับตวัขึน้ในระดบัเลข 2 หลกัมาเป็นเดือนท่ี 15 ตดิตอ่กนัแล้ว  

 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัองัคารท่ี 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   8.1%** 7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   21.2%** 20.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   60.3** 56.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB   106.4** 107.3 

วนัพธุท่ี 1 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.8** 54.7 

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

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6** 54.6 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   57.5 57.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.9 55.4 

 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.4M 11.55M 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.   0.5% 0.3% 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: the Dragon Boat Festival (วนัไหว้บ๊ะจ่าง)   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   295K 247K 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   210K 210K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย   -7.5% -7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วย   11.5% 11.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน   0.8% 2.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -1.0M 

วนัศกุร์ท่ี 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.     

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ค.   3.5% 3.6% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.   56.7 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่27 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


